
 

 

Tisková informace: Lysá nad Labem – 21. 12. 2016 

ZIMNÍ POHÁR SPŘEŽENÍ V HRADIŠTKU BUDE I PRO DĚTI  

Úvodní kolo Zimního Jezdeckého poháru spřežení 2017, které se uskuteční v sobotu 28. 
ledna v Hradištku u Sadské, nabídne zajímavou novinku. Tou je hobby soutěž určená 
výhradně pro děti! Půjde o jedno ze sedmi soutěžních klání tohoto mítinku… 

 

Program zahrnuje mj. i oficiální soutěž pro dvojspřeží pony, která však do zimního seriálu není započítávaná. O 
pohárové body se bude bojovat tradičně v kategoriích jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží. Pořadatelé v 
Hradištku opět chystají technicky zajímavou trať, na které budou hned dvě maratonové překážky a dalších 10 
branek ohraničených kužely.  

 

Program závodů se však rozhodně nebude omezovat jen na oficiální soutěže. Na své si přijdou i tzv. hobby 
jezdci bez vozatajských licencí České jezdecké federace. Ti budou soutěžit v jednospřeží a dvojspřeží, a jak již 
bylo zmíněno, samostatně se mezi sebou utkají i děti. „Neoficiální vozatajskou soutěž pro děti jsme v Semicích 
zařadili při venkovních závodech a měla velký úspěch, proto jsme se rozhodli vypsat dětskou kategorii i v rámci 
zimního poháru,“ uvedl hlavní organizátor halových závodů spřežení v Hradištku u Sadské Jaroslav Jandl. V 
hobby kategoriích bude celkem 11 překážek, z toho jedna bude maratonová a v ostatních případech se bude 
jednat o průjezdy brankami z kuželů.  

 

Aby se nabitý program dal stihnout během stále ještě velmi krátkého zimního dne, první účastníci v hobby 
soutěžích se postaví na start již od 7.30 hodin! V 10.00 hodin pak budou následovat oficiální soutěže dvojspřeží 
pony a dvojspřeží velkých koní, po nichž přijdou na řadu děti. Následovat bude královská kategorie čtyřspřeží a 
končit se bude tzv. singly, neboli soutěží jednospřeží.  

 

Zájemci o start se mohou hlásit do 16. ledna 2017 prostřednictvím on-line přihlašovacího systému České 
jezdecké federace. Rozpis a další informace naleznou na adrese www.jezdeckypohar.cz. 

 

 

Kontakt: Josef Malinovský (PR manager zimního Jezdeckého poháru), e-mail: equinet@equinet.cz, tel.: +420 606 382 315 


