
 

 

Tisková informace: Trojanovice, Lysá nad Labem – 4. 11. 2015 

ZIMNÍ JEZDECKÝ POHÁR 2016 NABÍDNE VÍCE ZÁVODŮ  

Díky Zimnímu Jezdeckému poháru již není závodní pauza tak dlouhá, jako bývala dříve. 

Třetí ročník seriálu navíc v roce 2016 nabídne nová místa konání mítinků jak ve skocích, tak 

ve spřežení! První závody se uskuteční již 16. ledna!… 

Zatímco v minulosti se vždy zahajovalo až na konci prvního měsíce roku Hradištko u Sadské, tentokrát čeká start Zimního 
Jezdeckého poháru – Jump and Drive Winter Tour o dva týdny dříve. Úvodní vozatajský mítink uspořádá Stáj SKL 
Trojanovice již v sobotu 16. ledna! JK Semice pak nabídne své kvalifikační kolo zimního seriálu spřežení tradičně poslední 
lednový víkend – tj. v sobotu 30. ledna. O dalších čtrnáct dní později se vozatajové přesunou do Slatiňan, kde je 
organizátorem závodů Národní hřebčín Kladruby. Před finále při Jezdeckém festivalu na výstavišti v Lysé nad Labem se 
uskuteční nově ještě jedno kolo, a to v krásné hale Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Jak již bylo dříve 
avizováno, finále vozatajského seriálu v rámci Jezdeckého festivalu se přesouvá z pátku na neděli. Kočáry tak tuto 
jedinečnou pětidenní událost, při níž se představí v třiceti soutěžích zástupci pěti jezdeckých disciplín, budou uzavírat.  

Naopak skokané budou mít svůj vrchol v Lysé nad Labem již v pátek. To ovšem není jediná novinka. Tou hlavní je, že se první 
kvalifikační kolo Jump Winter Tour uskuteční 6. února ve Dvoře Nové Zámky. V Hradištku u Sadské proběhnou další dva 
soutěží dny – v sobotu 20. února, a pak ještě za dva týdny 5. března. Při Jezdeckém festivalu v Lysé se budou konat 
parkurové soutěže od středy 16. do pátku 18. března, kdy vyvrcholí nejen finálovými soutěžemi všech tří úrovní seriálu, ale 
také závěrečnou Grand Prix. Ta bude nově dvoukolová na výškách 130 a 140 centimetrů.  

Další podrobnosti o Zimním Jezdeckém poháru najdete na www.jezdeckypohar.cz. Více zpráv o Jezdeckém festivalu na 
výstavišti v Lysé nad Labem hledejte na adrese www.jezdeckyfestival.cz.  

TERMÍNOVÁ LISTINA ZIMNÍHO JEZDECKÉHO POHÁRU 2016: 

16. 01. 2016 – Trojanovice (spřežení) 

30. 01. 2016 – Hradištko u Sadské (spřežení) 

06. 02. 2016 – Dvůr Nové Zámky (skoky) 

13. 02. 2016 – Slatiňany (spřežení) 

20. 02. 2016 – Hradištko u Sadské (skoky) 

27. 02. 2016 – VFÚ Brno (spřežení) 

05. 03. 2016 – Hradištko u Sadské (skoky) 

18. 03. 2016 – Lysá n. L. (skoky) – finále (Jezdecký festival – 16. až 20. 03. 2016) 

20. 03. 2016 – Lysá n. L. (spřežení) – finále (Jezdecký festival – 16. až 20. 03. 2016)  

 

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


