
 

 

 

 

 

Informace pro účastníky mítinku 131. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou 

10. října 2021 

 

Vjezd pro koně a realizační týmy je zadní (svítkovskou) bránou.  

Areál bude otevřen pro účastníky akce od 5:00 hod.  

V případě nutnosti dřívějšího času příjezdu nás informujte, prosím, na níže uvedeném  

e-mailu.  

Vstup do areálu závodiště je umožněn těmto osobám: 

▪ Jezdci na koních startujících v den konání akce 

▪ Trenéři a vodiči nebo ošetřovatelé koní startujících v den konání akce (ke každému 

koni max. 1 vodič či ošetřovatel) 

▪ Řidiči dopravních prostředků přepravujících koně na akci 

Trenéři koní startujících v den konání akce jsou POVINNI zaslat na e-mailovou adresu 

tereza.strakova.belas@gmail.com, nejpozději v úterý 5. října jmenný seznam účastníků, 

který bude obsahovat: 

▪ Jméno trenéra 

▪ Jméno vodiče či ošetřovatele startujícího koně 

▪ Jméno řidiče  

Na základě toho seznamu budou účastníci akce vpuštěni do areálu a označeni barevnou 

páskou vydanou organizátorem akce.  

Doložení bezinfekčnosti 

U vstupu do areálu všichni předloží jednu z níže uvedených variant dokladu o bezinfekčnosti, 

který vychází z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR: 

▪ doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 

▪ doložit negativní POC antigenní test starý nejvýše 72 hodin, 

▪ absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem, 

▪ doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší 

než 180 dnů přede dnem konání akce, 

▪ doložit aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny 

(druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí 

uplynout nejméně 14 dní. 
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Pravidla pro pohyb účastníků v areálu závodiště: 

▪ Jezdci, trenéři, vodiči a ošetřovatelé koní se bez platné vstupenky mohou 

pohybovat pouze v prostoru stájí, paddocku a dostihové dráhy  

▪ Do paddocku smí vstupovat trenéři, vodiči a majitel za doprovodu trenéra pouze 

v případě startu jím připravovaného koně v daném dostihu 

▪ Majitelé koní startujících v den konání akce a trenéři a jezdci startující ve 131. 

Velké pardubické se Slavia pojišťovnou mají možnost dvou vstupenek na tribunu E 

(požadavek lze vznést na e-mail obchodnioddeleni@zavodistepardubice.cz)   

o držitelé majitelských vstupenek na tribunu E obdrží parkovací kartu do 

areálu 

o držitelé trenérských a jezdeckých vstupenek na tribunu E parkují na silnici 

I/37 

▪ Majitelé koní, kteří nejsou na startovních listinách dne 10.10., mají možnost 

vstupu na licenci s parkováním na I/37 

▪ Jezdci mohou přijíždět na licenci jezdce přední branou, parkování za padddockem 

Časový harmonogram dne 

8:00 Veterinární přejímka koní do 131. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou 

 (paddock) 

10:00 Slavnostní zahájení  

10:30 Stříbrná trofej – Cena pivovarů Staropramen   (040807) 

11:10 Cena společnosti VCES a.s. - Cena Laty Brandisové   (040805) 

11:50 Cena Kudy z nudy – Cena ČASCH     (040806) 

12:30 Pohár BICZ holding 2021      (040808) 

13:10 Cena hejtmana Pardubického kraje – Cena Vltavy   (040803) 

13:55 Cena firmy Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. - Cena Labe  (040802) 

14:40 Poplerův memoriál skupiny Profireal Group   (040804) 

15:45 131. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou se záštitou ministra zemědělství 

(040801) 

16:15 Slavnostní dekorování 131. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou  

 

Děkujeme za respektování pravidel. 

Přejeme Vám příjemný den. 

 

Dostihový spolek a.s. 

Pardubice, 29. září 2021 
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