
   

 

Tisková informace: Královice u Slaného – 28. 2. 2017 

ZIMNÍ JEZDECKÝ POHÁR ČJF 2017 POPRVÉ V KRÁLOVICÍCH 

Novinkou letošního Zimního Jezdeckého poháru ČJF je kvalifikační kolo v Královickém 
dvoře. Tento nový a majiteli stále zdokonalovaný areál je umístěn nedaleko Slaného ve 
středních Čechách. Jezdci budou v tamní hale závodit v sobotu 4. března… 

V disciplíně skoky se letos uskuteční již třetí kolo zmíněného seriálu, v jehož rámci se střídají vozatajské a 
parkurové závody. Úvodní dvě skoková kola hostil areál Equus Kinsky v Hradištku Sadské, kde se dařilo např. 
Andree Halíkové, Denise Vegrichtové nebo čerstvě oceněnému jezdci roku ve všestrannosti Miloslavovi 
Příhodovi.  

V rámci královického kola se uskuteční celkem sedm soutěží, jejichž kurzy připravuje stavitel Zdeněk Krpela. 
Vrcholem se stane, stejně jako při předešlých kolech, parkur stupně S*, který se pojede s finále. Tato soutěž je 
opět započítávána do žebříčku tzv. velké túry.  

Ani třetí kolo této zimní série si nenechá ujít Andrea Halíková, jež během úvodního kola v Hradištku u Sadské 
zvítězila a po bodovém zisku i v druhém kole je aktuálně na druhé příčce průběžného pořadí. Tříbodovou ztrátu 
však může snadno stáhnout, neboť lídr žebříčku Miloslav Příhoda se tentokrát závodů účastnit nebude. Letos 
získal již dvakrát druhé místo s klisnou Clear Jolie, díky čemuž si připsal 38 bodů a dostal se do čela bodování. V 
nejlepší pětce seriálu je dále Kateřina Zigová, Tereza Mücková a také Denisa Vegrichtová. Poslední zmíněná 
jezdkyně se stala vítězkou druhého kola, když podala nejlepší výkon se svým koněm Artuš. Kvůli účasti na 
soustředění Sportovního centra mládeže se však tato mladá jezdkyně královického kola nezúčastní. Naopak 
Kateřina Zigová si nenechá ujít ani třetí zastávku zimní série. V Královicích se můžeme těšit i na jiné jezdce, než 
bylo možné vidět při únorových kolech. Zájem o start projevila vedle mnohých dalších Veronika Turečková či 
Václav Studnička. Obě dvě jména, která jsou mezi jezdeckou veřejností dobře známá, figurují na startovní listině 
hlavní soutěže s výškou překážek 125 centimetrů.  

Před sportovním vrcholem se uskuteční ještě dalších šest soutěží, a to včetně těch pro děti na ponících. Chybět 
nebude ani parkur započítávaný do tzv. malé túry Zimního Jezdeckého poháru ČJF. Body v ní budou jezdci opět 
sbírat ze soutěže stupně L* (115 cm). Stejně jako při předešlých kolech, i v tomto případě je soutěž vypsána s 
následným rozeskakováním. V žebříčku si zatím drží první místo Tereza Mücková před Andreou Halíkovou a 
Petrem Vančurou. Závodní den otevřou dvě pony soutěže, a to na úrovni ZP a ZLP. Obě jsou hodnoceny na 
limitovaný čas. Dále jsou pro jezdce připraveny tři skokové soutěže pro velké koně, a to od stupňované 
obtížnosti do 100 centimetrů přes parkur stupně Z až po stupňovanou obtížnost do 110 centimetrů.  

Královický jezdecký areál se neustále rozvíjí a majitelé se jej snaží pravidelně vylepšovat, aby nabízel koním, 
jezdcům i divákům příjemné prostředí. Pro premiérové skokové kolo v rámci Zimního Jezdeckého poháru bude 
pro jezdce připravena závodní hala s kvalitním povrchem a prostornou tribunou. Opracování koní bude i díky 
očekávanému předjarnímu počasí probíhat na venkovním kolbišti, které jezdci znají již od loňského roku. Konaly 
se na něm již několikery skokové i drezurní závody. 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. 
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