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TISKOVÁ INFORMACE č.1
Jezdecký areál Ptýrov pořádá v této sezoně závody mistrovství v parkuru již počtvrté, v tomto roce se
jedná o nejatraktivnější kategorii – seniory a mladé jezdce.
I tentokrát jsou počty a skladba soutěžících velice atraktivní, je přihlášeno 149 jezdců se 183 koňmi,
a předběžně očekáváme v soutěži družstev 17 oblastních teamů, které bez jedné zastupují všechny
republikové oblasti.
Největším lákadlem bude určitě přítomnost největších tuzemských hvězd aktuálně úspěšných i
v zahraničí jako například Aleš Opatrný, Barbora Tomanová, Zuzana Zelinková či Ondřej Zvára.
Poslední dva jmenovaní byli navíc hlavními aktéry soutěže nejvyšší úrovně na předloňském mistrovství
konané také v Ptýrovském areálu. Mistrovství se zúčastní i největší hvězdy tuzemské extraligy –
Skokového poháru České Pojišťovny – Jiří Skřivan, Hana Pokorná, Jiří Hruška, Zdeněk Žíla či například
nečekaný loňský finalista Martin Matějka. Bohužel tento ročník vynechají hlavní protagonisté
mistrovství minulého Josef Kincl a Rudolf Fiala se svými bílými plemennými hřebci a shodou náhod
bratry pro stejném otci. V mistrovské soutěži žen a mladých jezdců uvidíme tentokrát mnoho známých
jmen ze soutěží i nejtěžší úrovně, pro mnohé bude atraktivní účast Šárky Schmaus, která trvale
pobývá v zahraničí, kde i nejčastěji závodí.
Areál se připravuje od loňského podzimu, vše proběhne pod hlavičkou nového loga s nezbytným
symbolem koně. Již při květnových závodech pak mohli účastníci vyzkoušet novinky v areálu zvyšující
komfort pro soutěžící a diváky – nové sociální zázemí s wc a sprchami, nové mycí boxy pro koně,
rozšíření nabídky venkovního bufetu a nové menu restaurace.
Přímo pro mistrovství je z důvodu navýšení kapacity pro diváky počítáno se třemi tribunami, z toho
s jednou zastřešenou, připravuje se občerstvovací zázemí v celé divácké zóně, pro VIP hosty pak velké
překvapení v podobě servisu na té nejvyšší úrovni gastronomie od společnosti FRESH FOOD CATERING
v čele s Ondřejem Slaninou.
I v rámci doprovodného programu uvidí diváci několik hvězd a známých osobností, v rámci
vystoupení zástupců voltižního teamu TJ voltiž Tlumačov na MČR Ptýrov uvítáme přímo po návratu
z CHIO Aachen našeho nejúspěšnějšího zástupce v soutěžích světového poháru Lukáše Kloudu, se
zástupci společnosti Caballinus dorazí i Martin Zach. Nejatraktivnější zážitek pro diváky bude
určitě letecká akrobatická show Martina Šonka – pilota světové série Red Bull Air Race, člena
reprezentace ČR v letecké akrobacii unlimited, a současně vojenského pilota letounu JAS-39
Gripen.
Atraktivitu klání o republikové prvenství samozřejmě již tradičně podpoří i krásné skleněné trofeje
z dílny atelieru Astera Glass, atraktivní věcné ceny včetně limitované edice hodinek PRIM doplňuje
zajímavá finanční dotace závodů, která přesahuje částku půl milionu, kdy celkové finance určené
umístěným v mistrovských soutěžích i díky příspěvku ČJF činí 318 tis. Mistrovství má navíc další
republikový primát, a to je přítomnost zahraničního stavitele – Chorvata Eduarda Petroviče, „course
designera“ celosvětové úrovně, který díky závodům CSI areál v Ptýrově již zná.
Aktuálně jsou všechny novinky dostupné na webových stránkách mistrovství www.mcr-ptyrov.cz,
přímo v centru dění pak vše naleznete v místním info stánku.
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