
   

 

Tisková informace: Královice u Slaného – 15. 10. 2018 

ZIMNÍ JEZDECKÝ POHÁR 2019 NABÍDNE 11 ZÁVODNÍCH DNŮ 

Osm mítinků a celkem jedenáct závodních dnů nabídne Zimní jezdecký pohár 2019. Ve 
skocích i spřežení proběhnou čtyři kvalifikace. Při finále v rámci Jezdeckého festivalu v 
Královicích přijdou na řadu ještě další dvě disciplíny – voltiž a drezura… 

V roce 2019 se uskuteční již 6. ročník tohoto zimního seriálu halových závodů v parkurovém skákání a ve 
vozatajských soutěžích. Rovněž pošesté vše vyvrcholí Jezdeckým festivalem, který nabídne divákům pestrou 
paletu soutěží vč. voltiže a drezury. Letos však tento závěrečný mítink mění místo konání i skladbu programu.  

Do finále Zimního jezdeckého poháru se jezdci a vozatajové nově musí kvalifikovat účastí na předešlých 
závodech. Vozatajové začnou 2. února v Hradištku u Sadské, pokračovat budou 16. února ve Slatiňanech, poté 
se 2. března přesunou do haly Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně a nakonec zavítají 16. března do 
Tlumačova na Zlínsku.  

Úvodní i závěrečnou kvalifikaci budou mít na stejných místech i parkuroví jezdci. První kolo skokové části seriálu 
proběhne v Hradištku na Nymbursku týden po vozatajích – v sobotu 9. února. Další závody budou tradičně po 
čtrnácti dnech. V sobotu 23. února se pojede druhé kolo ve Zduchovicích u Kamýku nad Vltavou. Zbývající dvě 
kvalifikace jsou plánované na neděli. Ta třetí bude 10. března v Královicích u Slaného, čtvrtá pak hned další 
týden – tj. v neděli 17. března v areálu Zemského hřebčince Tlumačov.  

Jezdecký festival ve středočeských Královicích nabídne nejprve v pátek 22. března otevřené parkurové soutěže, 
a to od úrovně pony až do stupně obtížnosti ST*. Páteční parkurová Velká cena bude probíhat již ve večerních 
hodinách a naváže na ní show program zahrnující soutěže Mini-Maxi a Jump and Drive.  

Sobotní skokové a vozatajské soutěže budou naopak uzavřené a každá z nich bude dvoukolová. Přihlásit se do 
nich bude moci jen 20 nejlepších jezdců / vozatajů v jednotlivých kategoriích – tj. ve skocích pony tour (stupně 
obtížnosti LP + SP), small tour (L* + L**) a big tour (S* + S**), resp. jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží. Finálový 
den Zimního jezdeckého poháru bude velmi nabitý a soutěžit by se mělo zhruba 12 až 13 hodin – skokové 
soutěže začnou již v 8.00 hodin, vozatajské by měly přijít na řadu zhruba od 15.00 hodin. Divákům tak nabídnou 
zajímavou podívanou až do večera. 

Neděle bude vyhrazena pro dvě estetické jezdecké disciplíny, pro něž závody v rámci Jezdeckého festivalu 
bývají obvykle vůbec prvními domácími soutěžemi v kalendářním roce. Nejinak by tomu mělo být i v roce 2019. 
A jelikož má jít mj. o prezentaci těchto disciplín před širší veřejností, pořadatelé plánují vypsat pro tento den 
výhradně volné sestavy na hudbu.  

Další podrobnosti najdete na adresách www.jezdeckypohar.cz a www.jezdeckyfestival.cz. 

 

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

http://www.jezdeckypohar.cz/
http://www.jezdeckyfestival.cz/


   
 

 

TERMÍNOVÁ LISTINA ZIMNÍHO JEZDECKÉHO POHÁRU 2019: 

•  SOBOTA 02. 02.  •  SPŘEŽENÍ • HRADIŠTKO 

•  SOBOTA 09. 02.  •  SKOKY • HRADIŠTKO 

•  SOBOTA 16. 02.  •  SPŘEŽENÍ • SLATIŇANY 

•  SOBOTA 23. 02.  •  SKOKY •ZDUCHOVICE 

•  SOBOTA 02. 03.  •  SPŘEŽENÍ • BRNO 

•  NEDĚLE 10. 03.  •  SKOKY • KRÁLOVICE 

•  SOBOTA 16. 03.  •  SPŘEŽENÍ • TLUMAČOV 

•  NEDĚLE 17. 03.  •  SKOKY • TLUMAČOV 

•  PÁTEK 22. 03.  •  SKOKY • KRÁLOVICE 

•  SOBOTA 23. 03.  •  SKOKY + SPŘEŽENÍ • FINÁLE ZJP • KRÁLOVICE 

•  NEDĚLE 24. 03.  •  VOLTIŽ + DREZURA • KRÁLOVICE 


