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HLAVNÍ AKTUALITY

AKTUALITY Z OBLASTÍ

AKTUALITY Z DISCIPLÍN

TISKOVÉ ZPRÁVY

28.11.2018 20:00  GALAVEČER  ČJF  VŠESTRANNOST  NOMINACE

Nominace jezdců a koní roku 2018 ve
všestrannosti

Nejúspěšnější jezdci a koně sezony 2018 budou vyhlášeni tradičně během
Galavečeru České jezdecké federace, který se bude konat v sobotu 26. ledna 2019 v
Národním domě na pražských Vinohradech. Níže je nominace ve všestrannosti…

 
Každý z níže uvedených nominovaných jezdců, resp. z majitelů nominovaných koní, obdrží od České jezdecké
federace automaticky pozvání pro dvě osoby k účasti na galavečeru. Zástupce pořadatele je bude v
nadcházejících dnech postupně oslovovat s osobním pozváním a žádostí o informaci, zda bude mít zájem o více
než dvě vstupenky. Nominovaní si budou moci dokoupit vstupenky i u dočasně blokovaných stolů ve vyhrazené
části Majakovského sálu. V případě zájmu o dřívější dodání vstupenek (např. před vánočními svátky) nemusí
čekat na přímé oslovení a mohou ihned po zveřejnění nominace napsat na e-mail:
vstupenky@jezdeckygalavecer.cz.
 
Jména nominovaných jezdců v každé z oceňovaných kategorií jsou uváděna v abecedním pořadí… 
 

VŠESTRANNOST – JEZDEC ROKU – PONY

Kristýna Pluchartová, Šárka Štvánová, Barbora Vaňková

 

VŠESTRANNOST – JEZDEC ROKU – DĚTI

Sára Dvořáková, Alena Kozojedová, Michaela Neumannová

 

VŠESTRANNOST – JEZDEC ROKU – JUNIOŘI

Diana Lochmanová, Natalia Tarabini, Alžběta Vyštajnová

 

VŠESTRANNOST – JEZDEC ROKU – MLADÍ JEZDCI

Šárka Douchová, Barbora Kamírová, Eliška Orctová

 

VŠESTRANNOST – JEZDEC ROKU – SENIOŘI

Petr Lacina, Petr Myška, Miloslav Příhoda

 

VŠESTRANNOST – KŮŇ ROKU

Bonus 1, Ferreolus Interkonix, Kamikatze

 
Brány Národního domu na Vinohradech se pro návštěvníky otevřou v sobotu 26. ledna 2019 od 17.00 hodin,
samotné udílení cen začne o hodinu později. Po oficiální části bude následovat program jezdeckým plesem, resp.
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PARTNEŘI

         ČJF na facebooku

To se mi líbí Sdílet Kateřina Há
7,1 tis. othe
líbí.

Úvod >> Aktuality

SLEDUJTE AKTUALITY ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE NA: Zadejte hledaný výraz...

AKTUALITY ZÁVODY DISCIPLÍNY OBLASTI DOKUMENTY VZDĚLÁVÁNÍ ORGANIZACE KONTAKTY PARTNEŘI
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