
   

 

Tisková informace: Hradištko u Sadské – 14. 2. 2017 

HRADIŠTKO HOSTÍ PODRUHÉ ZIMNÍ POHÁR ČJF VE SKOCÍCH  

Druhé kolo Zimního Jezdeckého poháru České jezdecké federace 2017 se uskuteční opět v 
Hradištku u Sadské. V sobotu 18. února se pokusí obhájit prvenství z úvodní části seriálu 
Andrea Halíková, která tehdy ovládla obě dvě bodované soutěže… 

Sobotní den nabídne celkem sedm soutěží, dvě budou opět počítány do žebříčku Zimního Jezdeckého poháru 
České jezdecké federace. V obou túrách přitom vede stejná jezdkyně, a to Andrea Halíková. Ta nebude chybět 
ani na startu druhého kola a pokusí se udržet si vedoucí pozici. Nebude to mít však vůbec jednoduché, jelikož jí 
čeká několik silných soupeřů.  

I tentokrát se představí mimo jiných jezdců i mistr České republiky ve všestrannosti Miloslav Příhoda, který si v 
Hradištku dojel na počátku února pro druhé místo a ztrácí tak na vedoucí Halíkovou pouze jeden jediný bod. Do 
pořadí na předních místech se jistě pokusí promluvit i mělnická jezdkyně Denisa Vegrichtová, která v předešlých 
ročnících tohoto seriálu byla velmi úspěšná.  

V malé túře se jezdci opět představí na parkuru stupně L* (115 centimetrů). Soutěž je vypsána s následným 
rozeskakováním, tedy stejně jako při prvním kole. V malé túře je na průběžném druhém místě za Andreou 
Halíkovou Tereza Mücková a elitní trio uzavírá další žena – Gabriela Slavíková. První dvě jezdkyně ze tří 
zmíněných již zaslaly přihlášku a měly by opět figurovat na startovní listině.  

O vrchol dne se postará parkur započítávaný do tzv. velké túry. Soutěž stupně S* (125 centimetrů) nabídne 
tradičně finále pro nejlepší jezdce ze základní části. Při pohledu do bodování po prvním kole seriálu jsou 
hlavními pronásledovateli Andrey Halíkové již zmíněný Miloslav Příhoda a také Petra Pešková. Minimálně 
Miloslav Příhoda má v plánu se pokusit následující sobotu získat pozici lídra zimního poháru na svoji stranu.  

O úvod závodního dne se opět postarají pony soutěže, které jsou letošní novinkou a pony jezdci budou mít 
šanci v nich bojovat při každém kole Zimního Jezdeckého poháru ČJF. Čekat na ně budou parkury na úrovni ZP a 
ZLP, které se jedou jako handicap s různými výškami dle kategorie pony. Pro velké koně se vedle zmíněných 
dvou seriálových soutěží uskuteční ještě tři skoková klání. Jednat se bude o parkury se stupňovanou obtížností 
do 100 centimetrů, stupně Z a se stupňovanou obtížností do 110 centimetrů. 

Jezdci mají stále možnost se přihlásit, a to minimálně do středy 15. února. Lze však předpokládat, že stejně jako 
před dvěma týdny bude uzávěrka přihlášek posunuta na pozdější termín. Vzhledem k tomu, že se jedná o první 
závody, na které se lze hlásit přes nově integrovaný internetový formulář do Jezdeckého informačního servisu 
ČJF, pořadatelé závodů zdůrazňují, že v případě potíží s registrací se jezdci mohou hlásit prostřednictvím e-
mailu s adresou: suchanek.a@seznam.cz.  

Veškeré podrobnosti o Zimním Jezdeckém poháru ČJF najdete na adrese www.jezdeckypohar.cz, kde se také 
můžete přihlásit k odběru novinek prostřednictvím e-mailu o všech seriálových závodech. 

 

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


