
 

 

Tisková informace: Hradištko u Sadské – 17. 2. 2016 

ZIMNÍ JEZDECKÝ POHÁR POKRAČUJE PARKURY V HRADIŠTKU  

Seriál halových závodů Zimní Jezdecký pohár 2016 má na programu v sobotu 20. února již 

své páté pokračování. Zatímco vozatajové mají za sebou již tři kola, skokoví jezdci, kteří 

jsou nyní na řadě, se sejdou v rámci túry teprve podruhé… 

 

Krátce před uzávěrkou přihlášek bylo v přehledech celkem 140 startů, přičemž do vrcholné soutěže s výškou 
překážek 125 centimetrů je zatím nahlášeno 10 dvojic. Z domácí skokové špičky lze jmenovat např. Jiřího Lužu 
či Jana Štětinu. Na seznamu však figurují i jména některých jezdců, kteří v letním období startují hlavně při 
soutěžích v disciplíně všestrannost. Tím nejznámějším je dvojnásobný olympionik Jaroslav Hatla, pro něhož 
bude sobota velmi rušným dnem. Jakmile dozávodí ve středočeském Hradištku u Sadské, bude spěchat na 
Vysočinu. V Humpolci totiž proběhne v sobotu večer slavnostní galavečer s vyhodnocením nejúspěšnějších 
jezdců sezony 2015 v disciplínách všestrannost a spřežení. A právě Jaroslav Hatla by neměl chybět mezi 
plejádou oceněných.  

 

V součtu se uskuteční v Hradištku šest soutěží, z toho jedna je vyhrazena pro tzv. hobby jezdce. Nejpočetněji 
obsazenou soutěží je stupňovaná obtížnost do 110 centimetrů, kde diváci uvidí necelou padesátku startujících. 
Čtyři desítky koní se zúčastní metrového parkuru a na úroveň střední túry se stupněm obtížnosti L* si troufne 
necelých třicet dvojic. Kromě hobby soutěže je zatím nejméně obsazená ranní zahajovací soutěž se 
stupňovanou obtížností do 100 centimetrů.  

 

Oproti úvodnímu skokovému kolu Zimního Jezdeckého poháru, jež proběhlo před dvěma týdny ve Dvoře Nové 
Zámyku u Litovle, je skladba jezdců zcela odlišná, a tak lze očekávat, že se pořadí v seriálovém žebříčku zcela 
promíchá. Před finálovými koly při Jezdeckém festivalu na výstavišti v Lysé nad Labem proběhne ještě jeden 
závod taktéž v Hradištku u Sadské, a to v sobotu 5. března. Poslední klasicky bodované soutěže proběhnou 
přímo v Lysé nad Labem ve čtvrtek 17. března. V pátek pak budou na programu již finále s dvojnásobným 
bodovým hodnocením. Podrobnosti o celé zimní sérii jezdeckých závodů najdete na adresách 
www.jezdeckypohar.cz nebo www.jezdeckyfestival.cz.  

 

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


