Zveme vás na Spring Junior Cup 2019 do Olomouce
Už třetí ročník Spring Junior Cupu, unikátních parkurových závodů pro děti,
juniory a mladé jezdce do 25 let, se letos uskuteční od pátku 31. května do neděle
2. června v moderním jezdeckém areálu Equine Sport Center v Olomouci. Stavbu
parkurů pro jednotlivé soutěže bude mít na starosti elitní německá
stavitelka Christa Heibach, která má zkušenosti s přípravou parkurů na
olympiádě a na světových jezdeckých hrách.
Závody jsou otevřené všem mladým jezdcům a jezdkyním, kteří si mohou vyzkoušet
atmosféru a úroveň špičkových mezinárodních závodů, a porovnat své jezdecké
schopnosti s nejlepšími českými jezdci a reprezentanty ve své věkové
kategorii. Společně s Mistrovstvím České republiky a CSIO Zduchovice patří SJC mezi
nejvýznamnější skokové závody pro děti, juniory a mladé jezdce v Česku.
Účastníci letošního ročníku si mohou vybírat z celkem dvaceti soutěží od stupně Z až po
ST**. Nejmladší jezdci a jezdkyně budou mít možnost zúčastnit se soutěží v kategorii
pony. Zajímavostí závodů jsou také soutěže družstev, které mají děti obvykle možnost
jezdit pouze na mistrovství republiky nebo na mezinárodních závodech s oficiálním
statusem CSIO. Vrcholem závodů budou nedělní Grand Prix, ve kterých se utkají jezdci a
jezdkyně v kategoriích pony, děti, junioři a jezdci do 25 let.
Každý účastník SJC 2019 dostane podsedlovou deku a vítězové všech soutěží ještě
dekorovací deku. V sobotních soutěžích obdrží vždy nejstarší dokončivší kůň kloubní
výživu Aptoflex od firmy Orion. Kromě sympatických cen v jednotlivých soutěžích,
budou navíc oceněni tři nejlepší jezdci celých závodů v kategoriích děti, junioři a mladí
jezdci a, získají hodnotné věcné ceny od firmy Kentaur.
„První dva ročníky SJC proběhly v Jezdeckém středisku Obora Poděbrady, kde si
účastníci měli mimo jiné možnost vyzkoušet parkur na travnatém povrchu. Chceme však
místa konání pravidelně střídat, aby si jezdci mohli vyzkoušet různé typy kolbišť. Proto
se letos závody přesunuly do Olomouce,“ říká za pořadatele Roman Drahota z
parkurového Sportovního centra mládeže.
Závody jsou součástí programu SCM organizovaného Českou jezdeckou federací a slouží
jako poslední domácí prověrka před nadcházejícím evropským šampionátem dětí,
juniorů a mladých jezdců. V závěru akce vybere trenér Tjark Nagel členy reprezentace
pro mistrovství Evropy ve skocích, které se koná letos v červenci v nizozemském
Zuidwolde.
Přijměte naše pozvání na Spring Junior Cup 2019. Rozpis soutěží je k dispozici v systému
JIS a přihlášky, včetně rezervace boxů, jsou už otevřeny.

Více informací na www.springjuniorcup.cz

