Tisková informace: Královice u Slaného – 19. 11. 2018

ZIMNÍ JEZDECKÝ POHÁR 2019 OPĚT S PODPOROU ČJF
Výkonný výbor České jezdecké federace schválil pravidla Zimního jezdeckého poháru ČJF
pro rok 2019. Zároveň schválil finanční podporu pro tento seriál. Ta bude v plné výši
rozdělena do dotací finálových soutěží, které budou v březnu hostit Královice…

Zimní jezdecký pohár, jenž spojuje parkurové skákání a vozatajské soutěže, nabídne již šestým rokem jezdcům
možnost pravidelně závodit i v zimních měsících. Pravidla seriálu již schválil Výkonný výbor České jezdecké
federace. Stalo se tak na jeho zasedání 14. listopadu, kdy zároveň odsouhlasil finanční podporu ve výší 60.000
Kč. Celá částka bude použita jako finanční dotace finálových soutěží, které budou součástí Jezdeckého festivalu.
Ten nově hostí Královice u Slaného během předposledního březnového víkendu, konkrétně od 22. do 24.
března 2019.

Jezdeckému festivalu bude předcházet celkem osm kvalifikačních kol, pro každou disciplínu čtyři. Odstartují na
začátku února a budou se pravidelně střídat ve čtrnáctidenních cyklech pro obě soutěžní odvětví. Účastníci při
nich budou sbírat body do žebříčků, z nichž v každé vypsané kategorii postoupí do královického finále dvacet
účastníků.

Skokané si budou moci vybrat ze tří různých túr. Těmi jsou stejně jako loni soutěže pro pony LP/SP, malá túra
na úrovni L*/L** a velká túra na úrovni S*/S**. Pro vozataje budou vypsány kategorie jednospřeží, dvojspřeží a
čtyřspřeží. Během všech mítinků samozřejmě mohou být vypsány i další rámcové soutěže, jejichž výsledky se do
seriálu nebudou započítávat.

Brány Královického dvora se při Jezdeckém festivalu 2019 poprvé otevřou v pátek 22. března, kdy se budou
moci diváci těšit na otevřené skokové soutěže a večerní show program. O den později proběhnou všechny
zmíněné finálové soutěže Zimního jezdeckého poháru. Nejprve se uskuteční tři dvoukolové skokové soutěže a
na ně odpoledne navážou tři vozatajské. To ovšem není vše! V neděli 24. března si přijdou na své také příznivci
voltiže a drezury.

Kompletní informace k Zimnímu jezdeckému poháru České jezdecké federace najdete na adrese
www.jezdeckypohar.cz. Více o programu Jezdeckého festivalu se dozvíte na webu www.jezdeckyfestival.cz.

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

