
 

 

Tisková informace: Slatiňany – 15. 2. 2016 

ZIMNÍ JEZDECKÝ POHÁR SPŘEŽENÍ MÁ ZA SEBOU 3. KOLO  

Slatiňany hostily v sobotu 13. února třetí kolo Zimního Jezdeckého poháru spřežení 2016. 

Výborně obsazené soutěže přinesly napětí a řadu zvratů. Startovní pole všech tří kategorií 

byla totiž velmi vyrovnaná. Jak vypadají po třetím kole žebříčky poháru?… 

 

Zimní Jezdecký pohár spřežení má v kalendáři od ledna do února dohromady čtyři kvalifikační závody a vrcholit 

bude při Jezdeckém festivalu v Lysé nad Labem v neděli 20. března. Vozatajům se po každém mítinku počítají 

body do žebříčku podle umístění, jehož v závodu dosáhli. Podívejme se, jak pořadí bodování ovlivnilo třetí 

pohárové zastavení. 

Do soutěže jednospřeží nastoupilo celkem sedmnáct spřežení. Někteří účastníci zapřahali dvakrát. Mezi nimi 

Pavel Drbohlav, který ve Slatiňanech obsadil první i druhou příčku. Podle pohárových pravidel však obdrží body 

jen za lepší umístění, takže si připsal za vítězství celkem deset bodů. To jej posunulo do čela průběžného 

žebříčku, který vede se sedmadvaceti body. Na druhé místo bodování poskočil Milan Domes, jemuž ve 

Slatiňanech pomohl čtvrtý nejlepší výkon. V hodnocení si drží dvaadvacet bodů. Naopak z původně vedoucí 

pozice klesla na třetí místo Markéta Sedlinská, které se v tomto závodu nedařilo tak, aby to stačilo na udržení 

pozice.  

Pořadím na žebříčku zamíchalo třetí kolo i v případě dvojspřeží. Do čela se vyhoupl Marek Jirgala, který při 

slatiňanském zastavení předvedl dvě precizní a rychlé jízdy a s náskokem více než dvou chyb vyhrál. Stav jeho 

pohárového účtu je osmadvacet bodů. Na druhé místo průběžného hodnocení odsunul Petra Vlašice. Postup 

vzhůru zaznamenal Zdeněk Jirásek. Ve Slatiňanech obsadil druhé místo, a v bodování drží prozatím 

„bronzovou“ pozici.  

V královské disciplíně čtyřspřeží se na prvních dvou místech nic nezměnilo. Lídr průběžného bodování Jiří 

Nesvačil junior vyhrál i ve Slatiňanech a bral tak plný počet bodů. Druhou příčku si drží Petr Vlašic, které dojel 

právě za vedoucím vozatajem. Stav se změnil jen na třetím místě, kam se posunul Josef Hrouda.  

Podrobné výsledky z třetího kola Zimního Jezdeckého poháru najdete na www.jezdeckypohar.cz. Soutěžící čeká 

poslední kvalifikační závod. Koná se v sobotu 27. února v Brně v hale Veterinární a farmaceutické univerzity. 

Poté už se potkají jezdci při finále, které je na programu Jezdeckého festivalu v Lysé nad Labem. Kompletní 

informace o festivalu jsou na adrese www.jezdeckyfestival.cz.  

 

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


