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Mezinárodní závody CSI P-CH-J-YR-U25 Saint Norbert Zduchovice! 
 

 
 
Praha 31. 5. 2010 
Barbora Lišková 
      

Mezinárodní závody CSI P-CH-J-YR-U25 Saint Norbert ZDUCHOVICE 
pro pony, děti, juniory, mladé jezdce a jezdce do 25 let se blíží se uskuteční 
v Jezdeckém areál Zduchovice v termínu 25. - 27. 6. 2010.  
 
O účast na těchto mezinárodních závodech projevili zájem jezdci z Holandska, Německa, 
Rakouska, Slovenska a pořadatel očekává potvrzení z Maďarska a Polska. Průběžně již přichází 
přihlášky českých jezdců. TERMÍN UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK - 15.6.2010! 
 
Stejně jako při dubnových mezinárodních závodech je program závodů rozčleněn tak, aby si 
všichni účastnící našli tu nejvhodnější kombinaci pro sebe a své koně/pony.  
 
PŘEHLED SOUTĚŽÍ 
 
PONY SMALL TOUR    -    rozmezí 80cm - 100cm - pony kat. A 

rozmezí 90cm - 110cm - pony kat. B 
- otevřena pro pony všech kategorií  

 
PONY BIG TOUR    -    rozmezí 100cm - 120cm  

- otevřena pro pony všech kategorií  
 
CHILDREN TOUR    -    rozmezí 100cm - 120cm  

- otevřena pro děti 
 
JUNIOR TOUR    -    rozmezí 120cm - 130cm  

- otevřena pro juniory 
 
SMALL TOUR    -    rozmezí 110cm - 120cm  

- otevřena pro juniory, mladé jezdce a jezdce do 25let 
 
BIG TOUR     -    rozmezí 125cm - 140cm 

- otevřena pro juniory, mladé jezdce a jezdce do 25let 
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Zduchovickému kolbišti bude opět vládnout mezinárodní stavitel Martin Otto (Německo), který 
dokáže přizpůsobit úroveň parkurů momentální situaci a kvalitě zúčastněných koní/pony a jezdců. 
Funkci asistenta pak zastane stejně jako při dubnových mezinárodních závodech Jan Šíma.  
 
Pro tuto úroveň mezinárodních závodů nepotřebují mít koně českých jezdců FEI pasy. Všichni 
jezdci a koně však musí být registrování na FEI!  
 
V nabídce soutěží je i soutěž týmů Equiservis Team Trophy a pro jezdce a diváky budou 
připraveny další zajímavé body v programu. Určitě se nezapomene již na tradiční fotbalové 
utkání, jehož vítězem se při dubnových závodech stal tým ČR, který tak porazil týmy ze 
Slovenska, Maďarska a Polska.  
 
Více informací naleznete na stránkách pořadatele. 
 
PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM! 
 
FITMIN - výživové programy  
AGRI CS a.s. - výhradní dovozce techniky CASE IH do ČR 
EQUISERVIS 
Boheme Concept s.r.o. - jezdecké povrchy 
Novoměstský pivovar s.r.o. 
Wienerberger - cihlářský průmysl a.s.  
TOYOTA DOLÁK PŘÍBRAM 
NISSAN STODŮLKY 
Hotel Aron a Henrietta 
 
MEDIÁLNÍ PATNEŘI: 
Equichannel 
Jezdectví  
čtrnáctideník Jezdec 
rádio Blaník 
 
 
ROZPIS V ČJ 
STRUČNÝ PŘEHLED VŠECH SOUTĚŽÍ 
PŘIHLÁŠKA 
DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO JEZDCE 
 

www.kone-zduchovice.cz  
 
 

Profil Jezdeckého areálu Zduchovice 
Jezdecký Areál Zduchovice se nachází na kraji obce Zduchovice v krásné přírodě Povltaví a 
Příbramska, funguje od roku 2004 a každoročně se rozrůstá a renovuje.  
 
Jezdecký areál Zduchovice (dále jen JA) se během pěti let stal renomovaným pořadatelem jezdeckých 
skokových závodů. Mezi jeho další aktivity patří zajištění firemních a společenských akcí na míru a 
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provoz a organizace akcí Jezdecké školy (letní dětské tábory a kurzy, víkendové pobyty pro dětí, 
skoková soustředění s TOP trenéry světa, aj.). 
 
Jezdecký areál Zduchovice nabízí: 

- ubytování v Pensionu Jezerná  
- výcvik na koních 
- Jezdecká škola - letní dětské tábory s výcviky na koních, jezdecké víkendy, aj. 
- vyjížďky na koních do přírody 
- tematické akce přímo v Jezdeckém areálu Zduchovice (jezdecké závody (MČR dětí a juniorů, 

MČR pony, CSI), vinobraní, zabijačky, Oslavy svátku Sv.Norberta, apod.) 
- tematické pobyty pro děti se zaměřením na výcvik na koni (s anglicky hovořícím dozorem) 
- půjčovna horských kol (cyklotrasy v okolí) 
- turistické zajímavosti v okolí 
- Prague sight-seeing tours (Praha cca 45min jízdy vozem) 
- transfers 
- zorganizujeme sportovní dětský pobyt na míru (výcvik na koni, zaměření na aerobik, 

cyklocamp, poznávací, apod.) pro skupinku více jak 15ti dětí  
- možnost připojení karavanu (přímo v Jezdeckém areálu Zduchovice) 

 
Kromě společenských a sportovních akcí nabízí areál i ustájení soukromých koní. 
  
V současné době areál nabízí: 
- velké pískové kolbiště 55 x 80 m  
- malé pískové kolbiště 30 x 60 m  
- osvětlená krytá hala 19 x 38 m  
- kompletní vybavení pro pořádání jezdeckých závodů a soutěží  
- moderní boxové ustájení  
- mycí box pro koně  
- sociální zázemí (sprchy a WC) pro jezdce  
- šatny pro jezdce  
- restaurace  
- letní restaurace 
- ubytování 
 
Kontakt pro novináře 

 
Kontaktní osoba:  
Barbora Lišková 
           
GSM: +420 737 266 641 
TEL: +420 225 116 111 
FAX: +420 225 116 552 
 
 

        
    


