
   

 

Tisková informace: Lysá nad Labem – 14. 3. 2017 

HALÍKOVÁ A MÜCKOVÁ FAVORITKAMI ZIMNÍHO POHÁRU ČJF 

Čtyři kola má za sebou Zimní Jezdecký pohár České jezdecké federace v parkurovém 
skákání 2017. Před tím posledním pátým v Lysé nad Labem si první dvě příčky obou dvou 
seriálových kategoriích drží dvě jezdkyně – Tereza Mücková a Andrea Halíková… 

V rámci malé túry Zimního Jezdeckého poháru ČJF byly pro jezdce připraveny soutěže stupňů obtížnosti L* či L**, v 
nichž výška překážek dosahovala 115 nebo 120 centimetrů. Celkem třikrát se v letošním ročníku představila Tereza 
Mücková a díky zisku 56 bodů je vedoucí jezdkyní před samotným finále. Na konto si připsala body za dvě druhá 
místa, a to v Hradištku u Sadské a v Královicích. V druhém hradišťském kole byla třetí.  

Deset bodů ztrácí na první místo Andrea Halíková, která se účastnila stejných kol jako dosud vedoucí jezdkyně. 
Andree Halíkové se podařilo v prvním kole zvítězit, 17 bodů pak připisovala v Královicích. S odstupem čtyř bodů si 
třetí místo drží Kateřina Zigová. Ve hře o nejvyšší příčky je však i Denisa Vegrichtová, která je aktuálně čtvrtá. Na 
kontě má 39 bodů, přičemž bodovala pouze dvakrát, což pro ni znamená pro finále určitou výhodu. Žádný výsledek se 
jí totiž nebude vyškrtávat. Kvůli termínové kolizi některých kol se soustředěními pro talentovanou mládež (SCM) 
závodila pouze jednou v Hradištku a ve Zduchovicích. Z těchto dvou startů se jí však podařilo napoprvé zvítězit a 
později dojet pro druhou příčku. Šance v Lysé nad Labem při Jezdeckém festivalu tak má hodně vysoké.  

V rámci náročnější velké túry jezdci soutěžili na stupni obtížnosti S*, tedy na parkurech s výškou překážek 125 
centimetrů. Nejlepší dvojice ze základního kola vždy postoupili do finálové části soutěže, kde se rozhodlo o vítězi a 
dalších umístěných na zkráceném kurzu. Aktuálně vedoucí jezdkyně Andrea Halíková si na konto připsala celkem 53 
bodů. Zvítězit se jí podařilo v Hradištku u Sadské, kde o dva týdny později skončila šestá. Pěkné třetí místo pak přidala 
v Královicích.  

Druhá pozice patří momentálně Tereza Mückové, které chybí na první příčku 10 bodů. Zároveň má ovšem jen 
pětibodový náskok před dalšími umístěnými. Tato kategorie tak bude ještě velmi zajímavá, neboť hned tři jezdci 
dosáhli na 38 bodů a dělí se o třetí dotovanou příčku. Na toto nadějné umístění se dotáhla díky pěknému výkonu ve 
Zduchovicích Denisa Vegrichtová, která velmi touží postoupit ještě o něco výše a plánuje bojovat vítězství. Společně s 
ní však mají stejnou výchozí pozici pro finále v Lysé nad Labem i Miloslav Příhoda a Jan Štětina.  

Jezdci jsou ve finále zvýhodnění dvojnásobným bodovým přídělem. Díky tomu, že nejsou rozestupy na předních 
místech tak veliké, bude hodně napínavé sledovat, jaké složení bude mít nakonec nejlepší dekorovaná trojice v každé 
ze zmíněných túr. Vítěz finálového kola si totiž připíše k již získaným bodům dalších čtyřicet. Každá příčka níže 
znamená zisk o dva body méně.  

Závěrečné klání skokanů je naplánováno během pětidenního Jezdeckého festivalu na výstavišti v Lysé nad Labem ve 
čtvrtek 23. března v odpoledních hodinách. Podrobnosti o Jezdeckém festivalu najdete na internetových stránkách 
www.jezdeckyfestival.cz. Na adrese www.jezdeckypohar.cz se navíc můžete přihlásit k odběru novinek 
prostřednictvím e-mailu o všech závodech seriálu Zimní Jezdecký pohár ČJF (vč. Jezdeckého festivalu). 
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