
 

 

Tisková informace: Hradištko u Sadské – 30. 1. 2016 

NESVAČIL JUNIOR OVLÁDL ZIMNÍ POHÁR SPŘEŽENÍ V HRADIŠTKU  

Jiří Nesvačil junior zvítězil v nejnáročnější kategorii čtyřspřeží v rámci druhého kola 

Zimního Jezdeckého poháru spřežení. Soutěže se konaly v sobotu 30. ledna v Hradištku u 

Sadské a nejblíže se vítězi přiblížil nakonec druhý Petr Vlašic… 

 

V nejtěžší kategorii čtyřspřeží se po prvním kole dvoukolové soutěže usadil na čele Jiří Nesvačil junior. Dokončil 
ve skvělém čase a i přes několik chyb mu to stačilo na průběžné vedení a osmivteřinový náskok. Zapřahal koně 
Generale Aluma II-20, Generalissimus Amiga XXXIV-13, GSS Represa XXXIV-21 a SacramosoAversa XI-5. 

V rámci druhé jízdy provedl své čtyřspřeží trasou ještě rychleji a dokonce pokořil jako jediný hranici 110 vteřin. 
Nejednalo se však o započtený čas, neboť se jezdec dopustil několika chyb. Nejrychlejší čas druhého kola si tak 
připsal nikoli Jiří Nesvačil mladší, ale Petr Vlašic se svěřenci Ferda 8, Filip 11, Iboja a Bubin. Jeho čas se zastavil 
na hodnotě 112,48 vteřin a díky bezchybné jízdě se posunul na konečné druhé místo. Přestože se první příčce 
přiblížil, náskok vítěze z prvního kola již stáhnout nezvládl.  

Tento jezdec se však také radoval z vítězství. Předešlou soutěž dvojspřeží totiž zcela ovládl. Pro nejlepší součet 
časů si dojel se svěřenci Iboja a Bubin, když je provedl trasou v obou případech bezchybně. Po prvním kole sice 
tento jezdec vedl se svým druhým spřežením ve složení Filip 11 a Ferda 8, v rámci druhého kola však předvedli 
o něco pomalejší jízdu a nakonec se toto dvojspřeží umístilo jako druhé. Třetí příčka připadla Marku Jirgalovi, 
který zapřahal koně Jogurt a Ewena.  

Během závodního dne se uskutečnily celkem čtyři soutěže. Prvním vítězem sobotního dne se stala mezi 
jednospřeží Markéta Sedlinská s koněm Conversano XIII-14. V této nejpočetnější kategorii, kde se na start 
postavilo 15 dvojic, se jezdkyni velmi dařilo. S druhým svěřencem Anežka 1 totiž získala ještě třetí pozici. Mezi 
ní se dostal zhruba s pětivteřinovou ztrátou na první příčku Milan Domes a Pluto XIV-A SK/Pajkos.  

Uskutečnila se také jedna soutěž pro pony, a to dvojspřeží. Nejlépe se prezentovala Monika Pospíšilová se 
svěřenci Sibela a Ges 1, kteří zaslouženě zhruba s pětivteřinovým náskokem obsadili první příčku.  

Zimní Jezdecký pohár se nyní přesouvá do Nových zámků u Litovle, kde se bude v sobotu 6. února konat letošní 
první kolo pro skokové jezdce. Spřežením bude tento pohár pokračovat opět o týden později, a to 13. února ve 
Slatiňanech.  

Záznam závodů z Hradištka u Sadské můžete sledovat na programu ČT Sprot ve středu 3. 2. od 12.50 hodin, 
nebo v sobotu 6. 2. od 7.45 hodin. Na stránky Zimního Jezdeckého poháru se dostanete pomocí odkazu 
www.jezdeckypohar.cz.  

 

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


