
   

 

Tisková informace: Královice – 22. 2. 2018 

KRÁLOVICE BUDOU V NEDĚLI PATŘIT ZJP SPŘEŽENÍ 2018 

Zatímco se v sobotu 24. února budou v Královicích u Slaného skákat parkury, jen o den 
později, v neděli 25. února, bude královická hala patřit vozatajům. Pro ně je připraveno již 
čtvrté kolo letošního Zimního jezdeckého poháru ČJF 2018 spřežení… 

 

Vozatajové se představí mj. opět při třech seriálových soutěžích, kterými jsou jednospřeží, dvojspřeží a 
čtyřspřeží. Hned ve dvou kategoriích si prozatím první místo v žebříčku drží Petr Vlašic, který má na svém kontě 
aktuálně nejvíce bodů ve dvojspřeží i ve čtyřspřeží. Nejnáročnější kategorii čtyřspřeží navíc již třikrát vyhrál! 
Přemožitele nenašel v Hradištku u Sadské, ve Slatiňanech ani při posledním kole v Brně. Bude tak zajímavé 
sledovat, zda si svoji neporazitelnost udrží i po závodech v Královicích. 

 

Velice dobře si v letošním ročníku zimního seriálu vozatajů vede i Milan Domes, který v Brně ukořistil v kategorii 
čtyřspřeží druhé místo. Po devítibodovém zisku do žebříčku tak poskočil na druhou nejvyšší příčku před Josefa 
Hroudu. Na vedoucího Vlašice ovšem stále ztrácí šest bodů, které nebude snadné dohnat. Dalšími konkurenty 
budou při nejbližším mítinku v královské kategorii Jaroslav Jandl či Radek Nesvačil, jehož diváci uvidí při 
závodech spřežení letos poprvé.  

 

Nejpočetnější soutěží nedělního programu v Královicích bude dvojspřeží. Na seznamu účastníků i v tomto 
případě figuruje Milan Domes, který v této kategorii v Brně zvítězil. Mezi dalšími závodníky lze jmenovat 
Kateřinu Sklenskou, Lubomíra Hlavenku či Tomáše Bartáka.  

 

Třetí seriálovou soutěží, která nebude v Královicích chybět, je kategorie jednospřeží. Celkem 28 bodů zatím 
nasbírala Michaela Lesáková, která si drží prozatím první příčku v žebříčku. Tato kategorie je však velice 
vyrovnaná a druhý Dominik Brumovský na ni ztrácí pouhý bod. Třetí je aktuálně Milan Domes. Ten by mohl 
stáhnout desetibodový náskok, neboť jeho dva největší konkurenti zatím přihlášeni do Královic nejsou. Mají tak 
možnost ovšem učinit až do pátku, takže zatím nelze předurčovat, jak moc jednoduchou, či složitou bude mít 
Milan Domes cestu za dalšími pohárovými body. 

 

Závodní den doplní ještě soutěž dvojspřeží pony a další tři hobby soutěže. Jedná se o hobby soutěž jednospřeží, 
hobby soutěž dvojspřeží a hobby soutěž dětí. Podrobnosti o zimním seriálu naleznete na stránkách s adresou 
www.jezdeckypohar.cz. 
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