
   

 

Tisková informace: Královice u Slaného – 9. 3. 2019 

DO FINÁLE ZIMNÍHO POHÁRU SE MOHOU HLÁSIT VŠICHNI. 
KVALIFIKACE NEKONČÍ 

Ve finále Zimního jezdeckého poháru ČJF má právo startovat 23. března v každé kategorii 
20 jezdců, či vozatajů. Hlásit se však mohou do finálových soutěží všichni jezdci, kteří 
alespoň jednou bodovali. V pátek se uskuteční otevřené skokové soutěže. 

Zimní jezdecký pohár České jezdecké federace vyvrcholí v sobotu 23. března v Královicích u Slaného během 
velkého Jezdeckého poháru. Ten začíná již v pátek 22. března otevřenými parkurovými soutěžemi a končí v 
neděli 24. března voltižními a drezurními závody.  

Ve finále Zimního jezdeckého poháru má právo startovat v každé kategorii 20 jezdců či vozatajů, kteří v 
kvalifikačních kolech získali nejvíce bodů. Bude-li na posledním postupovém místě několik sportovců se stejným 
počtem získaných bodů, mají právo startovat ve finále všichni tito jezdci, resp. vozatajové. Pokud některý z nich 
svého práva přihlásit se do finále v termínu uzávěrky přihlášek nevyužije, může být nahrazen dalším zájemcem z 
celkového pořadí jezdců po kvalifikačních kolech. 

„Doporučujeme tak všem jezdcům a vozatajům, kteří mají zájem o start ve finále Zimního jezdeckého poháru 
České jezdecké federace a již alespoň jednou bodovali, ať se přihlásí přes Jezdecký informační systém ČJF bez 
ohledu na to, zda jsou nyní mezi TOP20. Po uzavření kvalifikací budeme v pondělí 18. března kontaktovat 
všechny přihlášené jezdce, kteří neprojdou kvalifikačním sítem, a naopak potvrzovat přihlášky kvalifikovaným,“ 
uvedl ředitel závodů Josef Malinovský. 

Poslední kvalifikační kola v obou dvou disciplínách proběhnou o víkendu 16. a 17. března v Tlumačově na 
Zlínsku. V sobotu se tam konají skokové soutěže, v neděli pak vozatajská klání. 

Finále Zimního jezdeckého poháru se jede jako dvoukolová soutěž. Do prvního kola nastupují jezdci 
(vozatajové) dle pořadí po kvalifikačních kolech od nejhoršího k nejlepšímu. Pokud někteří postoupí do finále se 
shodným počtem bodů, jejich startovní pořadí v prvním kole bude určeno dle abecedního pořádku. Do druhého 
kola nastupují účastníci dle pořadí v prvním kole od nejhoršího k nejlepšímu. V mimořádných případech může 
sbor rozhodčích startovní pořadí upravit tak, aby byla zajištěna plynulost soutěže. 

Konečné pořadí jezdců a vozatajů v seriálu Zimní jezdecký pohár ČJF bude stanoveno dle pořadí ve finále. 
Průběžné a později i konečné pořadí seriálu bude publikováno po každém z kol na webu 
www.jezdeckypohar.cz. 

Jezdecký festival v Královicích u Slaného nabízí pro parkurové jezdce v pátek 22. března hned devět skokových 
soutěží. První tři jsou určeny pony jezdcům, soutěže pro velké koně začínají na stupni Z a končí Velkou cenou 
Czech Equestrian Teamu na stupni ST*. Poté se ještě uskuteční oblíbené Mini-Maxi a páteční program uzavře 
vozatajsko-parkurová show Jump and Drive. Podrobnosti najdete na adrese www.jezdeckyfestival.cz.      

 

Veškeré tiskové zprávy a fotografie k volnému použití najdete na http://equinet.capsa.cz – LOGIN: equinet, HESLO: equinet 
 
Kontakt: Josef Malinovský (PR manager Zimního jezdeckého poháru), e-mail: equinet@equinet.cz, tel.: +420 606 382 315 
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