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Już po raz czwarty odbędzie się 
parada jeździecka, a po raz drugi 
imprezę reklamowanąprzezor-
ganizatorów jako Formułę i 
w świecie koni organizuje Łódź. 
Pierwszą paradę (2010) gościły 
Katowice, drugą (2011) Wrocław, 
przed rokiem to niezwykłe wi
dowisko zaprezentowane zo
stało w Atlas Arenie, a od dziś 
do niedzieli miłośnicy koni spot
kają się w Pałacu Sportowym 
przy ul. Skorupki. 

Parada Jeździecka jest inicja
tywą promującą jeździectwo 
na najwyższym, światowym po
ziomie - czytamy na stronie 
www.paradajezdziecka.pl. Jest to 
impreza dostarczającamnóstwa 
pozytywnych emocji oraz uka
zująca piękno relacji człowieka 
z końmi. 

Oprócz konkursów skoków 
przez przeszkody, w programie 
są pełne atrakcji pokazy m.in. 
woltyżerka, wyścigi kuców, po
kaz kozaków ukraińskich. 

Dziś i jutro wstęp wolny, 
a na sobotę i niedzielę trzeba ku
pić bilety (na każdy dzień osob
no) w cenie 45 zł (grupowy, od 10 
osób, po 35 zł). Można je naby
wać w kasach hali przy ul. Sko
rupki, na ticketpro.pl i w punk
tach dystrybucji Ticketpro. 
Dziś: o godz. 14 konkurs nr 1 mała runda 
120 cm, o 17.30 konkurs nr 2 średnia 
runda 130 cm. 

Piątek: o i l konkurs nr 3 mała runda 120 
cm, o 15 konkurs nr 4 średnia runda 130 
cm, o 18 konkurs nr 5 duża runda 140 cm 

Sobota: o 9 konkurs nr 6 finał malej rundy 
120 cm, o 12.30 parada jeździecka pokaz 
jazdy w damskim siodle, pokaz woltyżerki, 
wyścigi zaprzęgów parokonnych, o 13.40 
przerwa, o 14 pokaz Frederic Pignon, 
Magali Delgado, pokaz koni arabskich, 
pokaz jazdy na koniu zimnokrwistym, wyś
cigi kuców, o 15.25 przerwa o 16 pokaz 
kozaków ukraińskich, konkurs gwiazd, 
o 18 konkurs nr 7 duża runda 145 cm. 

Niedziela: o 8 konkurs nr 8 (pocieszenia) 
120 cm, o 10.45 konkurs nr 9 finał średniej 
rundy, o 12.30 parada jeździecka konkurs 
gwiazd, pokaz jazdy w damskim siodle, 
wyścigi zaprzęgów parokonnych, o 13.50 
przerwa, o 14.10 pokaz Frederic Pignon, 
Magali Delgado, pokaz koni arabskich, 
pokaz jazdy na koniu zimnokrwistym, 
pokaz woltyżerki, o 15.25, o 15.45 wyścigi 
kuców, pokaz kozaków ukraińskich, 
o 17.30 konkurs nr 10 finał dużej rundy. 

Liderem naszej reprezentacji jest Mściwoj Kiecoń 
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