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TAXIS SNOW POLO

nabídka
PRO PARTNERY

1.-3. BŘEZEN 2019 / DOSTIHOVÉ ZÁVODIŠTĚ PARDUBICE

Golf, jachting, pilotování letadel nebo kiting jsou jistě atraktivními 
sporty, kde se potkávají i zajímaví lidé, ale co pólo? Už jste někdy 
byli na zápase koňského póla?  Pólo handicap je vaše vstupenka 
do světa,  pravil jednou Winston Churchill.



O TURNAJI
Je nám potěšením přestavit Vám prestižní pólo turnaj TAXIS SNOW POLO – 
Mistrovský turnaj koňského póla na sněhu. Jedná se o jediný turnaj svého 
druhu v České republice, čímž se řadí mezi mezinárodní turnaje, jakými 
jsou například Snow Polo St. Moritz nebo Snow Polo World Cup Kitzbühel.

Prožijte spolu s námi nezapomenutelnou atmosféru tohoto královského 
sportu, zasněžené a dokonale upravené arény, překrásných jihoamerických 
pólo koní, bojovného zápalu čtyř mezinárodních týmů a přátelského 
ducha hráčů. Využijte tak možnost ojedinělého zážitku i nových setkání. 
Pólo na sněhu si dokonce můžete sami vyzkoušet.

Datum a místo konání
1. až 3. března 2019
Vyvrcholení turnaje v sobotu 2. března 2019
Dostihové závodiště Pardubice

O turnaji
• 4 týmy po třech hráčích
• Více než 25 špičkových pólo koní
• Nejlepší hráči z České republiky
• Mezinárodní účast hráčů (Anglie, Německo, 

Dánsko, Slovensko, Polsko, …)
• Turnaj se koná na ledové ploše pod hlavní 

tribunou Dostihového závodiště Pardubice
• Večerní After Party
• Zajímavé osobnosti a zástupci 

významných firem

Program 2. BŘEZNA 2019
11.00 Otevření VIP LOUNGE
12.30 Dětské pólo
13.00 Zápas o třetí místo
14.30 Finálový zápas
16.00 Slavnostní vyhlášení vítězů
16.30 After Party



POŘADATELÉ

Jeden z nejstarších a v současné době co do počtu 
hráčů největší klub koňského póla v České republice. 

Člen České asociace hráčů koňského póla, která 
je řídicí organizací jezdeckého póla v Česku. Klub 

disponuje plnohodnotným zázemím včetně vnitřní haly 
a v současné době má 24 hráčů, kteří se zúčastňují 
mnoha mezinárodních turnajů. Zakladatelem klubu 
je Achim Jähnke (Handicap: 0 – nejvyšší handicap 

v Česku), který hraje pólo od roku 2010.

Provozovatel světoznámého dostihového závodiště, které 
vzniklo po vzoru anglického turfu již v roce 1856. První 

Velká pardubická se tu běžela v roce 1874. U jejího zrodu 
stáli hrabě Max Ugarte, princ Emil Fürstenberg a Oktavián 

Kinský. Nejznámější a nejnáročnější překážka dostihu 
je od roku 1892 pojmenována po Egonu Thurn-Taxisovi, 
který se zasadil o její ponechání v kurzu dostihu. Velká 

pardubická steeplechase je nejstarším a nejtěžším 
dostihem kontinentální Evropy. V posledních letech se 

na dostihovém závodišti koná až deset dostihových mítinků 
ročně a celá řada dalších sportovních a kulturních akcí.

Řídicí organizace jezdeckého póla v České republice, 
člen Federation of International Polo, která sdružuje 

národní asociace z celého světa. V současné době 
má přes padesát členů/hráčů a sdružuje čtyři české 

kluby. Je tak garantem špičkové kvality celého turnaje. 
Hlavními cíli Asociace jsou: přispět k propagaci 
koňského póla jako sportu v České republice, 
udržování systému handicapů přidělovaných 

jednotlivým hráčům, dohled nad dodržováním pravidel 
koňského póla a koordinace domácích 

a zahraničních turnajů.



O koňském pólu
Polo (persky: ناگوچ , Chōwgān, z tibetského pu-lu) je kolektivní jezdecký sport, 
ve kterém proti sobě nastupují na venkovním hřišti dva čtyřčlenné týmy jezdců 
na koních. Cílem je dostat za pomoci pálky míček do branky soupeře.

Jak se hraje
Dva týmy po čtyřech jezdcích proti sobě nastupují na hřišti 274 × 146 metrů. 
Zápas je rozdělen na několik úseků. Jeden úsek, tzv. čaka (chukka), 
trvá 7,5 minuty a odděluje je 3 až 5 minut dlouhá přestávka. Jeden zápas 
se obvykle skládá ze 4, někdy také z 6 nebo až 8 úseků.

Na hřišti je vyznačeno několik čar odpalu (27, 36 a 54 metrů), středové T pro 
úvodní vhazování a postranní čáry. Na užších stranách jsou umístěny branky, 
přičemž branka je tvořena dvěma sloupky bez příčného břevna, vzdálenými od sebe 
7,63 m. U každé branky jsou dva brankoví rozhodčí, kteří sledují, zda míček prošel 
brankou regulérně. Hru řídí jeden rozhodčí, kterému sekundují čároví. Každý hráč 
má přidělený handicap v rozsahu -2 až +10 (nejvyšší handicap), součet handicapů 
všech hráčů určuje celkový handicap týmu. Rozdíl handicapů určuje počáteční 
skóre zápasu. K vybavení hráče patří pálka (mallet), rukavice, přilba, chrániče kolen 
a samozřejmě kůň.

Koní má každý hráč několik, platí pravidlo, že pro každou část hry je musí hráč 
střídat. Nejlepšího koně si nechává na závěrečný úsek, který bývá většinou 
rozhodující. Kůň musí mít na nohou bandáže, které ho chrání před úderem pálkou, 
ocas musí být zapletený, aby se do něj pálka nezamotala. Koně jsou kříženci 
argentinských Criollos a anglických plnokrevníků a říká se jim Polo Pony. Pálka 
je 122 až 135 cm dlouhá, hlava je doutníkového tvaru a má 25 cm. Hráč musí pálku 
držet v pravé ruce. Míček je buď plastový, nebo z vrbového kořene, průměr má 
7,6 až 8,9 cm a váží 99 až 128 gramů.


