
   

 

Tisková informace: Slatiňany – 7. 2. 2018 

ZJP ČJF 2018 SPŘEŽENÍ POKRAČUJE VE SLATIŇANECH 

Již podruhé se letos představí čeští vozatajové v rámci Zimního jezdeckého poháru ČJF 
2018. Další mítink tohoto seriálu se koná ve Slatiňanech v sobotu 10. února. O vrchol dne 
se postará kategorie čtyřspřeží, v níž nebude chybět Jiří Nesvačil junior… 

 

Reprezentant Národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Nesvačil junior je nejvýše postaveným Čechem v 
rámci světového žebříčku Mezinárodní jezdecké federace (FEI). Ačkoliv halové závody jsou pro něj spíše formou 
tréninku na letní sezonu, zajisté bude jeho start pro diváky velkým zpestřením. V tzv. „královské kategorii“ se 
představí v konkurenci čtyř vozatajů. Na startu bude možné vidět mj. vítěze úvodního kola Petra Vlašice. Ten je 
se svojí čtveřicí koní opět nahlášen hned do dvou soutěží. Vedle závěrečného čtyřspřeží bude s těmito koňmi 
závodit i v soutěži dvojspřeží, podobně jako další dva nahlášení sportovci – Josef Hrouda a Milan Domes.  

 

V kategorii jednospřeží se můžeme těšit na pravidelné účastníky Zimního jezdeckého poháru ČJF, a to Milana 
Domese, Dominika Brumovského či Otu Bareše. Na startu nebude chybět ani Aleš Klička – vítěz prvního 
letošního kvalifikačního kola v Hradištku u Sadské, kde se před necelými dvěma týdny dařilo i Michaele 
Lesákové a Dominikovi Brumovskému. Ani oni si nenechají ujít druhou příležitost startovat v této zimní sérii. 
Můžeme se tak těšit nejen na kvalitní výkony ve Slatiňanech, ale také na to, jak jejich sobotní umístění zamíchá 
pořadím v rámci pohárového žebříčku. I ve dvojspřeží se můžeme těšit na opětovné srovnání vozatajů, kteří se 
účastnili úvodního kola. Vedle již zmíněné trojice Vlašic, Hrouda, Domes dorazí např. Zdeněk Jirásek, Robert 
Moravec nebo Aleš Soukup. V singlech i párech bylo den před uzávěrkou přihlášek zapsáno vždy po čtrnácti 
kočárech.  

 

V rámci závodního dne ve Slatiňanech se uskuteční nejen tři seriálové soutěže, v nichž jezdci sbírají body do 
žebříčku. Pořadatelé vypsali ještě kategorii dvojspřeží pony a v neposlední řadě dvě hobby soutěže určené pro 
jednospřeží a dvojspřeží. Celkem se dá očekávat více jak čtyřicet startů.  

 

Závodní program začne v 10.00 hodin hobby soutěžemi. Další budou navazovat po nezbytných technických 
přestávkách. Podrobnosti najdete na adrese www.jezdeckypohar.cz. 

 

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


