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Český skokový pohár odstartuje koroně navzdory
Český skokový pohár díky výjimce odstartuje první kola letošního jubilejního ročníku již v květnu, všechny
zúčastněné však čekají speciální opatření a omezení.

Organizátorům z Asociace Český skokový pohár z.s. se podařilo získat výjimku Ministerstva zdravotnictví a
Národní sportovní agentury a v květnu tak budou moci odstartovat první kola soutěží, domácí parkurové
extraligy. Všechny tři květnové mítinky – Velká cena Brna, Velká cena Hradištka a Velká cena Ostravy
proběhnou, byť za upravených podmínek.
Již předem bylo jisté, že letošní jubilejní 20. ročník Českého skokového poháru bude výjimečný, protože
organizátoři se rozhodli změnit formát finále soutěže. Původně plánovaná dubnová Velká cena Hořovic musela
být zrušena, náhradní termín ještě není znám. Nyní přicházejí další změny a opatření, aby naše nejvyšší soutěž
vůbec mohla odstartovat.
Co se mění pro jezdce?
Květnových kol se mohou účastnit pouze jezdci startujících v seriálových soutěžích – Czech Junior Cup, U25 a
Velká cena, případně ti, kteří si v rámci soutěží Českého skokového poháru plní kvalifikaci na MČR ve své
kategorii. Pojedou se tedy soutěže s minimální obtížností 115 cm. Závody se konají bez přítomnosti diváků,
jezdci tedy prozatím budou muset oželet fantastickou atmosféru a diváckou kulisu, která soutěže ČSP jinak
tradičně doprovází. Do areálu může kromě jezdců vstoupit jen nejužší realizační tým.
Všichni účastníci musí dodržovat hygienická opatření, podmínkou účasti bude negativní PCR test ne starší 48
hodin a vyplněný selfreporting formulář. Při vstupu bude zdravotnická služba měřit účastníkům teplotu a
všichni budou povinni nosit respirátor, kromě jezdců v sedle koně. Organizátoři připravili pro účastníky

podrobný manuál, který je současně se selfreporting formulářem ke stažení na www.ceskyskokovypohar.cz tak,
aby se jezdci mohli na vše připravit předem a na místě se již jen soustředit na sportovní výkon.
Diváci nebudou ochuzeni
Příznivci jezdectví si ale nemusí zoufat, o zážitky z parkurů nebudou ochuzeni, naopak budou mít možnost být
při tom prostřednictvím internetu. Nedělní soutěže budou streamovány na Jezdectví.tv, záznamy ze
sportovního klání budou následně k vidění i v televizním vysílání. Odkaz na stream a veškeré další informace
naleznou diváci na webu Českého skokového poháru www.ceskyskokovypohar.cz
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