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Soběstačná ČJF

Komentář Jezdce ke snaze
ČJF o zabezpečení
rozpočtu z vlastních zdrojů
pomocí členských plateb

Rozhovor s holandskou
školitelkou a rozhodčí 
Monique Peutz - Vegter

V Hradištku u Sadské
pořádala drezurní komise
školení rozhodčích.

Galavečery v Humpolci a Praze

(Pokračování na str. 2)
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Inzerce

Jezdci.cz v mobilu
Zpravodajský portál Jezdci.cz spustil od

března novou verzi stránek pro mobilní tele-
fony, kde je veškerý obsah webu zcela pře-
hledně seřazený a upravený tak, aby se
stránky rychle načítaly a snadno obsluhova-
ly přes dotykový displej.

URL adresa stránek je: m.jezdci.cz. Pro
mobilní telefony je však nastaveno automa-
tické detekování této verze, takže uživatel
může zadat tradiční adresu www.jezdci.cz,
resp. pouze jezdci.cz. Pokud návštěvník bu-
de chtít, může kdykoliv snadno přepnout do
standardního formátu stránek.

Výhodou nové aplikace je jednoduchá do-
stupnost informací z jezdeckého sportu kdy-
koliv a kdekoliv. Chytré mobilní telefony začí-
nají postupně vytlačovat ty klasické „tlačítko-
vé" a jejich běžnou součástí potřebnou pro
plnohodnotné užívání je připojení k interne-
tu. Jezdci tak jistě uvítají, že si třeba ráno ve
stáji, či v autě při cestě na závody, budou
moci otevřít startovní listiny a stejně tak po
cestě domů nalistují pohodlně výsledky či
aktuální reportáže.

Portál Jezdci.cz funguje již třetím rokem
a jeho obliba stále roste. Nyní je prvním čes-
kým webem přinášející výsledkový servis
z jezdeckých závodů určený i pro 
uživatele chytrých mobilních telefonů.

HYGIENICKÉ STELIVO
PRO KONĚ

JRS Česká a Slovenská republika
J. Kociána 1095, 272 01 Kladno

tel.: 326 538 100-1
fax: 312 671 219
mobil: 724 756 220 

602 155 312

tierwohl@jrs.cz

Sezóna 2012 je definitivně uzavřena a poslední z galavečerů (a tak trochu hlavní) hodnotící rok
2012 se konal v sobotu 2. března na pražském Žofíně. Desítka večerů pod taktovkou Jezdectví za-
sluhuje uznání, ale bezesporu přináší i jistý únavový syndrom. Reportážím z galavečera na Žofí-
ně, ale i o týden dřívě uskutečněnému pokračování v Humpolci, patří úvod dnešního čísla. Za-
myšlení nad minulostí, vývojem a současností galavečera skokového a drezurního sportu pak při-
nášíme na třetí straně. ing. Cyril Neumann

Nový web Jezdce
Internetové zpravodajství stále více přebírá roli zprostředkovatele všech zpráv. Stejně tak je to-

mu i v jezdectví. Internet má své kouzlo nejenom ve svém stále se prohlubujícím fenomenálním po-
stavení. Během několika let umožnil změnu komunikace a jeho síť stlačila svět téměř do každého
bytu a dnes i telefonu.

Jezdec je na síti přítomen již 16 let a za tu dobu ze svých časopisů vytvořil unikátní kroniku vý-
voje českého, ale i světového jezdectví. Těší nás zájem Vás čtenářů o naše stránky a především
o náš archiv. Proto jsme pro Vás po několikaměsíčním úsilí připravili jejich modernější podobu.
V nejbližších dnech bude také dokončen archiv Jezdeckých ročenek, ve kterých si budete moci
elektronicky listovat stejně jako ve starších zpravodajích. Zveme Vás tedy nově na

www.jezdec.cz

Humpolec
V sobotu 23. února se ve Spolkovém domě

v Humpolci konal galavečer všestrannosti
a spřežení. Tradičně byly ceny předány také
osobnostem soutěží Zlaté podkovy.

Pokorný a EL DIVO
Jména oceněných byla oznámena dopředu.

Tajemstvím zůstaly pouze výsledky ankety komi-
se všestrannosti. Tou večer vyvrcholil a pro hlav-
ní trofej Jezdec roku 2012 si přišel seniorský
mistr ČR 2012 Robert Pokorný. Na druhém
místě skončila Gabriela Slavíková před Stanisla-
vem Vrtkem.

Další důležitou figurou na šachovnici večera
byl kůň WESTWINDS EL DIVO Jaroslava Hatly,
který se stal Koněm roku 2012.

První byla Podkova
Slavnostní udílení ale začalo vyhlášením cen

soutěží Zlaté podkovy. Osobností ZP se stal
Jaroslav Grodl, který je již dlouhá léta jedním
z jeho hlavních pořadatelů.

Cenu za propagaci získal Josef Malinov-
ský, který se vloni podílel na výrobě televizních
záznamů z Humpolce, které byly vůbec poprvé
pořizovány během všech tří soutěžních dní.

Nejlepší trojice ankety Jezdec roku 2012 ve všestrannosti (zprava) Robert Pokorný, Gabriela
Slavíková a Stanislav Vrtek

Foto J. Malinovský



Praha - Žofín
Pražský Žofín hostil v sobotu 2. břez-

na podesáté galavečer Koně na Žofíně.

Pouze Athos
Opět měli být před Žofínem přítomní

i Koně roku 2012. Nakonec se osobně
dostavil pouze drezurní ATHOS 7 (Ema
Jančářová, JK Vega Brno). Skokový
LUKA’S NINJA (Zuzana Zelinková, Tar-
pan) končil o slavnostním víkendu třítýden-
ní soutěžní pobyt ve španělské Valencii.

Zahajovali nejmladší
Před Athosem již měli za sebou předávání cen

mladší věkové kategorie jezdců. Mezi dětmi se
Jezdcem roku staly v drezuře Michaela Pavlisová
(JS z Ryzáčka) a ve skocích Francesca Kolowrat
Krakovská (JK Kolowrat).

Mezi juniory v drezuře byla Jezdcem roku vy-
hlášena Kamila Kotyzová (JK stáj Adam) a ve
skocích podle očekávání Adéla Půlpánová (Be-
nátky u Sázavy).

Novinkou bylo vyhlášení Dance and Jump
Stars 21. Jeho vítězkami se staly Francesca Ko-
lowrat Krakovská, Adéla Půlpánová a Barbora
Tomanová (JK Dance and Jump).

Pořadatelé si připravili i trofeje pro mladé koně do
7 let. V drezuře získal ocenění QUÄNTCHEN
GLÜCK (Libuše Půlpánová ml., Equus Kinský). Ve
skocích pak CHICAGO (Kamil Papoušek, Stáj Subli).

Pokračování po přestávce
Program pokračoval po 40 minutové přestávce

ve 20.00 hodin. Na jejím počát-
ku udělil Svaz chovatelů ČT

Vrtka  (Horní Heřmanice) a Barboru Kamírovou
(JK Borová).

Mezi mladými jezdci se nejvíce dařilo Lucii
Příhodové (JK PAM). Její sestra Veronika skon-
čila třetí za Tomášem Konečným (JO Pegas).

Nakonec spřežení
Poslední bývají v Humpolci podle tradičního

scénáře spřežení. Pohár pro vítěze Českého po-
háru v jízdě spřežení 2012 převzala jako první
mgr. Monika Pospíšilová (JK Boharyně) zapřa-
hající dvojspřeží pony. Dalším byl Jan Minarčík

(JK Nový Jičín-Loučka) soutěžící
v jednospřežích. Kaleidoskop oceně-
ných vozatajů pak pokračoval vyhláše-
ním Českého poháru dvojspřeží a zde
se radoval Ladislav Jirgala (JK Hu-
bička Telnice). Posledním v řadě pohá-
rových vítězů pak byl Josef Hrouda
(Afrodita Němčice), který vyhrál kate-
gorii čtyřspřeží.

Zlatý výkonnostní odznak ČJF pak
dostali Alena Brixová (JK Sobotka),
Martin Gössl (Agro Cheb Nebanice)
a Monika Pospíšilová. Bronzový
odznak byl přichystán pro Michala Ko-
řínka (JK Sobotka) a tečku za předá-
váním cen udělala trofej pro nejlepšího
přísedícího v rámci spřežení, kterou si
odnesl Milan Pelc (přísedící Jaroslava
Kohouta).
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(Dokončení ze str 1)

Galavečery...

Čestné uznání za podporu převzal zástupce
společnosti MEDIPO Agras z Havlíčkova Brodu.

A konečně do společnosti slavných postav
Zlaté podkovy vstoupil za všestrannost
JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. a za spřežení
Ing. Miloslav Šimáček.

Další část večera patřila všestrannosti. První
přišli na řadu koně KMK. Mezi pětiletými byly
přiopomenuty úspěchy CITADELY (Gabr.
Adamcová, TJ Podorlicko Letohrad) a šestile-
tý ročník ovládla AFÉRA (Mark. Máchová,
JK Humpolec).

Zlatý odznak ČJF si z Humpolce odvezl Jiří
Machovec a Cena za propagaci putovala do
Prahy díky Jiřímu Křepelkovi (Profi Press).

Cenu komise všestrannosti obdržel Jez-
decký areál Panská Lícha z Brna a Cenu za
podporu všestrannosti získala pořadatelská
společnost Soutěže podkovy.

Vítěz kategorie Nejstarší jezdec se stal
Ing. Petr Rydval (JS pod Hostýnem), zatímco
nejmladší Jezdkyní roku se mezi dětmi stala
Michaela Balounová (JK Glod Čejov). Za ní
druhá skončila Eliška Pavlová (JK Gold Star)
před třetí Alžbětou Vyštajnovou (JK Darex).

Juniorkou roku je Dominika Moudrá (Stáj
Moudrý), která v anketě předstihla Antonína

Mezi mladými jezdci jsou ve všestrannosti tradičně velmi
dobré sestry Příhodovy

Foto J. Malinovský

Foto J. Malinovský

Zlaté výkonnostní odznaky v disciplině spřežení si v Humpolci pře-
vzali Martin Gössl, Alena Brixová a Monika Pospíšilová

Koně roku tentokrát na Žofíně zastupoval pou-
ze drezurista ATHOS. Jeho jezdkyně Ema Jan-
čářová se stala drezurní Jezdkyní roku 2012.

Foto K. Návojová

Foto K. Návojová

Jezdcem roku mezi mladými drezuristy se
stala Karolína Šimáčková



Maraton ocenění pokračoval anketou
o Pořadatele roku 2012. Titul si odnesla
Jezdecké školy Equus Kinsky v Hradi-
štku u Sadské a Jezdecká společnosti
Equitana Martinice.

Normandie se blíží
Poté se na žofínském jevišti myslelo

do budoucna a smlouvu o spolupráci
uzavřeli generální partner Světových
jezdeckých her 2014 v Normandii spo-
lečnost Alltech se společností Fitmin.
Promítnuto bylo i prezentační video, kte-
ré se současně stalo pozvánkou na
prestižní jezdecké setkání roku 2014 ve
francouzské Normandii.

Jezdci roku na konec
A pak již přišly na řadu hlavní katego-

rie večera určené Jezdcům  roku.
Mezi mladými jezdci získaly v anketě

odborných komisí ocenění Karolína Ši-
máčková (Agro Cheb Nebanice) a Bar-
bora Tomanová. Drezurní Jezdkyní ro-
ku 2012 se stala Ema Jančářová a me-
zi skokany Aleš Opatrný. Za něj přebí-
rala cenu Natálie Roučková.

Zkrácený záznam oficiálního pro-
gramu odvysílala Česká televize na
ČT sport premiérově v úterý 5. břez-

na a dále v několika reprízách. Pořad můžete
shlédnout i prostřednictvím internetového vy-
sílání ČT.

uznání pro chovatele nominovaných koní českého
chovu. To patřilo chovateli koně ATHOS 7 Josefu
Jančářovi a chovateli vítězného hřebce při MČR
CASCAR (Josef Kincl) Rudolfovi
Janskému.

Pak přišel na řadu Pavo Pohár
Jezdectví. Ani jeden z nejlépe
umístěných jezdců, kterými jsou
Fabrizio Sigismondi (drezura,
Dressage Academy) a Aleš Opatr-
ný (skoky, Hořovice), se na Žofín
osobně nedostavil.

DJ Jandourek 
V sestřizích si potom mohli diváci

připomenout i nejdůležitější okamži-
ky seriálových soutěží - Skokový po-
hár České pojišťovny a Český dre-
zurní pohár. Cenu za dlouholetý
přínos SP získal jako režisér hu-
dební produkce Ludvík Jandourek
a vedoucí výpočetního střediska Da-
libor Prokop.

Český drezurní pohár
Vyhlašovatelé drezurního seriá-

lu zůstali u tradičního modelu a na
pódium pozvali pouze vítězku hlav-
ní kategorie Hanu Vášáryovou
(Drezurní stáj Pelikán). Nechyběla
ani nejlepší účastnice Českého pa-
radrezurního poháru Anastasja
Vištalová.
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Desetkrát na Žofíně
Když ing. Jan Kutěj s rodinou Skřivano-

vých v roce 1993 uspořádal první večer jez-
deckého sportu v aukční hale v Litomyšli asi
netušil, že galavečer nakonec doputuje až na
pražský Žofín. Tradici slavnostního vyhodno-
cení uplynulé sezóny pak postupně přebírali
další organizátoři, ale s oslavou jezdeckého
sportu byla Litomyšl dlouho spjata.

Na konci první desítky byly večery přene-
seny do Prahy a se vstupem redakce Jez-
dectví zakotvil večer na pražském Žofíně.
Máme za sebou tedy 21. galavečer.

Díky exkluzivnímu prostředí i celkovému
pojetí se žofínská desetiletka rozpočtově jis-
tě výrazně vzdálila poloamatérsky organizo-
vaným setkáním přátel v Litomyšli. Přispěla
k tomu i změna struktury jezdecké společ-
nosti. Zatímco v devadesátých letech se té-
měř všichni koňaři znali, překotný nárůst jez-
deckých soutěžících nejenom společnost
výrazně zprofesionalizoval, ale především
vnesl do jejích řad značnou anonymitu. Po-
stupně se proto měnila i struktura programu
večerů.

V posledních letech je česká veřejnost vy-
hlašováním různých anket a hodnocením
uplynulého roku zavalena. Pokud je večer za-
svěcen celospolečensky obdivovanému
sportu, či si ze svých řad ty nejlepší vybírají
příslušníci jevištního či televizně-seriálového
herectví, je často takovému večeru věnován
i hlavní vysílací čas v TV. Všechny takové ak-
ce pak inspirují i pořadatele dalších spolko-
vých večerů vzájemné chvály, při organizaci
jejich estrády.

Základním již mnohokrát ověřeným pravi-
dlem každé podobné oficiální části večera,
který by nakonec měl být především spole-
čenským setkáním, je stopáž. Kdykoli pře-
sáhne 90-100 minut je vše předem ztraceno.

Přes veškeré výtky, které byly tímto smě-
rem vzneseny v uplynulých letech, se bohu-
žel organizátoři jezdeckého večera na Žofíně
nejenom nepoučili, ale naopak se v délce
programu topí čím dál hlouběji.

Dokladem toho je letošních dekorovacích
260 minut (včetně 40 minutové přestávky),
které bylo neúnosné i pro otrlé sledovače če-
hokoliv. Jako vždy se tak přehlídka oceně-
ných odehrávala za nezájmu značné části
(pokud nechci použít slovo většiny) návštěv-
níků. Stává se tak pravidlem, že značná část
publika do hlavního sálu jen občas nahlédne.

Největší zážitek z Žofína si tak letos odne-
sli především televizní diváci. Ti při sledování
zpravodajském šotu mohli na několik sekund
zalitovat, že na galavečeru Koně na Žofíně
nejsou osobně přítomni.

Na závěr musím konstatovat. Dámy byly
jste krásné. Škoda, že zbylo tak málo času.

ing. Cyril Neumann

Cenu za nejlepší pořadatelství skokových zá-
vodů roku 2012 převzal za společnost Equita-
na Martinice Bořek Bierhanzl

Foto K. Návojová

V plejádě oceněných nechybělo vyhlášení nejlepších jezdců v žebříčku časopisu Jezdectví

Foto K. Návojová

Skokovou mladou Jezdkyni roku Barboru Tomanovou
dekoroval manažer skokové komise Václav Drbal

Celý večer moderoval pohotový Aleš Suchánek a tentokrát
zpovídá Kamilu Kotyzovou

Foto K. Návojová

Foto J. Malinovský



Opatrně jel i Švéd Henrik von Eckermann s na-
dějnou 9letou CAMILLA (Cordalme), ale stejně
se v polovině nevyhnul jednomu zaváhání.

Zato Marcus Ehning s 10letým běloušem
CORNADO NRW (Cornet Obolensky) si svou bri-
lantní jízdou získal přízeň publika a všichni zbý-
vající měli co dohánět.

Zkusila to Edwina Tops-Alexander s pohled-
ným 11letým hřebcem GUCCIO
(Quick Star), ale v cíli jí skoro dvě
vteřiny přebývaly.

Dalším na startu byl Patrice De-
laveau, tentokrát s 9letým holštýn-
ským hřebcem LACRIMOSO 3
HDC (Landjunge). Riskantní jízdou
se mu podařilo zkrátit Ehningův
čas o více než dvě vteřiny.

Velmi kurážně jela i mladá Švý-
carka Jane Richard Philips s 10le-
tým hnědákem PABLO DE VIR-
TON (Andiamo). Z přemíry energie
však shodila poslední dva skoky
a bylo po nadějích.

Rychlý parkur, ale bohužel
s chybou, předvedl její krajan Pius
Schwizer s matadorem ULYSSE.
Kevin Staut s nepříliš ostříleným bí-
lým hřebcem TARAN DE LA POM-
ME (Andiamo) ani moc nepospí-
chal a navíc jednou chyboval.

Závěrečný jezdec, jeden z favo-
ritů, Roger Yves Bost s obratnou
13letou ryzkou CASTLE FORBES
COSMA (Couleur Rubin) jel velmi
dravě, ale stálo ho to jednu chybu.

Po čtvrtečním těsném druhém
místě dosáhl tak velké vítězství Pa-
trice Delaveau. Druhý byl Marcus
Ehning. Třetí Edwina Tops-Alexan-
der před Denisem Lynchem. Na
pátém místě skončil nejrychlejší
z chybujících Roger Yves Bost
a šestou příčku obsadil Pius Schwizer. Za ním se
seřadili Simon Delestre, Henrik von Eckermann,
Kevin Staut a Jane Richard Philips.

305 810,- USD pro Delaveau
Nejvíce dotovanou byla sobotní Longines

Grand Prix. Na jezdce znovu čekal náročný kurz
a výška překážek dosahovala 160 cm.

Pokud se zmíníme i o těch, kte-
rým se příliš nedařilo, tak třeba Ed-
wina Tops-Alexander s včera ús-
pěšným GUCCIO udělala tři chyby
a po dvou zaváháních vzdali Chris-
tian Ahlmann a Ludger Beerbaum.
Chybu měli Marko Kutscher, Pius
Schwizer, Denis Lynch, Marcus
Ehning, Ben Maher i Roger Yves
Bost.

Do rozeskakování se dostalo
patnáct jezdců, ale tam to nijak
snadné nebylo. Scott Brash s 12le-
tou URSULA XII zůstal stát upro-
střed parkuru a potom ještě chybo-
val. Dva skoky shodila Judy-Ann
Melchior, stejně jako Simon Delest-
re a Richard Spooner. Jednou chy-
bovali Ludo Philippaerts, Katarina
Offel, Philipp Weishaupt, Laura
Renwick, Japonec Eiken Sato,
Henrik von Eckermann a Marc
Houtzager.

Dlouho se tak zdálo, že čistý ni-
kdo nebude. Se štěstím a v pěk-
ném tempu se to podařilo ke konci
startovního pole Kevinu Stautovi
s 9letou ryzkou ESTOY AQUI DE
MUZE H D C (Malito de Reves).
Opatrnou o tři sekundy delší jízdou

to pak dokázal ještě Gerco Schröder se 14letým
běloušem NEW ORLEANS (Colbert).

Riskantně a na vítězství jel Michael Whitaker
s ryzákem VIKING (Jacomar) a vyplatilo se mu to.
V cíli byl sekundu rychleji než doposud vedoucí
Kevin Staut.

Normálně by bylo rozhodnuto, ale to by nesměl
být ještě v záloze Patrice Delaveau. Znovu sedlal
včera tak úspěšného tm. hnědáka LACRIMOSO
3 HDC a znovu to byla velká podívaná. Jeho čas
byl bez mála o tři sekundy nejrychlejší. Patrice
Delaveau prokázal neuvěřitelnou formu a zvítězil
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Zatím mimo Evropu
Jezdecká sezó-

na na otevřených
kolbištích se jen
velmi zvolna rozbí-
há. V Evropě se již
soutěží na jihu
Španělska. Jinak
jsou zatím jezdci
schovaní v halách,
anebo musí pod ši-
ré nebe cestovat do
vzdálenějších de-
stinací. Přesně tak
tomu bylo i v uply-
nulých 14 dnech.

Longines Kong Kong
Masters

Během uplynulých čtrnácti dnů se ve světě
událo několik důležitých akcí. Velmi významný byl
velkoryse dotovaný pětihvězdičkový Longines
Kong Kong Masters. Byl to první podnik série
Masters Grand Slam Indoor, kterou sponzorují
italská módní firma Gucci a výrobce exkluzivních
švýcarských hodinek Longines. Další pokračová-
ní bude 3. - 6. října v New Yorku a třetím dílem bu-
de Gucci Paris Masters 3. - 8. prosince.

Do dějiště olympijských her 2008 přiletěla na
otočku vybraná společnost. Jezdilo se v repre-
zentativní prostorné hale a náročné parkury sta-
věl několikanásobný olympijský i světový medai-
lista, vítěz Světového poháru, Američan Conrad
Homfeld.

Ve čtvrtek se jezdilo velmi zajímavé honební
Longines Speed Challenge. Kurz byl hodně kom-
plikovaný a na trati byly i varianty pro ty nejobrat-
nější.

Nejlépe se se všemi nástrahami vyrovnala ně-
mecká Ukrajinka Katharina Offel s 11letou hněd-
kou OLIVIA DE NANTUEL (Kannan). Jen o jednu
setinu pomalejší byl francouzský rychlík Patrice
Delaveau s 11letou ORNELLA MAIL HDC (Lan-
do) a třetí příčku obsadil švýcarský rutinér Pius
Schwizer s 16letým valachem ULYSSE (Non-
stop).

Brilantní Ehning druhý
První z velkých závodů byl v pátek Gucci Gold

Cup. Na technickém parkuru do 150 cm, se před-
stavilo třicet jezdců a deset bezchybných se kva-
lifikovalo do wininground. Zahajoval Francouz Si-
mon Delestre s hřebcem VALENTINO VELVET
(Indoctro). Jel docela svižně, ale měl smůlu na
závěrečné stacionátě.

Na kolbišti ho vystřídal Denis Lynch z Irska
s 10letým hannoveránem ALL STAR (Argenti-
nus). Čas měl o dvě sekundy pomalejší, ale hlav-
ně zůstal bez chyby.

Foto Karl-Heinz Frieler/FEI

i ve Velké ceně. Na LACRIMOSO byl první i v za-
hajovací soutěži do „145 cm" a vyhrál i stejně vy-
sokou závěrečnou soutěž i na ORNELLA MAIL
HDC. Z pěti startů čtyřikrát zvítězil a po páté byl
o jednu setinu za vítězem. Na dotacích získal 305
810 USD.

Kompletní výsledky naleznete na 
http://www.longineshkmasters.com

Závody v Hong Kongu se dokonale vydařily Patricu Delaveau
(ORNELLA MAIL HDC)

První letošní Pohár národů (Furusiyya FEI Nations Cup) vy-
hráli  v Al Ainu v Abú Dhabi Holanďané

Foto Neville Hopwood/FEI

Pohár národů v teple
Halová sezona sice na svůj vrchol teprve čeká,

ale již také začínají velké konkůry na otevřených
kolbištích.

Jak jsme psali v minulém čísle našeho časopi-
su, jezdila se první dvě z plánovaných dvaadva-
ceti letošních CSIO. Zahájení připadlo jezdecké-
mu středisku Al Ain v Abú Dhabi ve Spojených
Arabských Emirátech.

Soutěžilo tam devět týmů v první etapě Furu-
siyya FEI Nations Cup. Byly mezi nimi tři týmy
z regionu Blízkého východu, mezi kterými se roz-
hodovalo o dvě postupová místa do zářiového ce-
losvětového finále. Autorem parkuru byl Leopoldo
Palacios z Venezuely, a především pro některé
méně zkušené jezdce tamního regionu, i přes
kvalitu jejich koní, byl jeho kurz hodně náročný.

V evropských týmech se vedle zkušených ma-
tadorů většinou představili i nováčci národních
celků. První kolo s jedním bodem zvládl nejlépe
německý tým. Holanďané měli čtyři, Francouzi
osm, Britové spolu se Saudskou Arábií devět, Ka-
tar dvacet jedna, domácí Spojené Emiráty dvacet
šest, Egypt třicet pět a Ukrajina byla diskvalifiko-
vána.

Především Ukrajinci, kteří budou letos sbírat
body v elitní evropské skupině jedna, ale měli vel-
mi dobře našlápnuto. Jejich první dva jezdci, Cas-
sio Rivetti s 11letým TEMPLE ROAD (Antaeus)
a Oleg Krasuk s hnědákem SIEC LEDGEPOINT
(Lancer II), přešli parkur suverénně bez chyby.
Třetím měl být sám jejich mecenáš Olexander
Oniščenko. Ten si však pravděpodobně pod do-
jmem příznivého průběhu na poslední chvíli svůj
start rozmyslel a tak musel převzít odpovědnost
za výsledek rodilý Maďar Ferenc Szentirmai s hol-
štýnem CORANSO (Contendro). Ten však neče-
kaně zastavil před úzkou brankou a potom o dva
skoky dál před vodním příkopem.

Slavili Holanďané 
Druhé kolo ovládli Holanďané, kteří škrtali jedi-

nou chybu 26leté debutantky Aniek Poels s ryzá-
kem BAGIO 11 (Heartbreaker). Další členové tý-
mu Eric van der Vleuten s 10letým WAN ARCHI-
TECT, jeho syn Maikel van der Vleuten s 11letou
ryzkou KISBY (Kaiserwind) a 19letý Frank Schut-
tert s vysokým hnědákem WINCHESTER HS
(Numero Uno), zůstali bez chyby a mohli slavit ví-
tězství.



Laura to zařídila
Celkový výsledek byl až do třetích

jezdců druhého kola na vážkách. Když
však Laura Kraut s populárním bělou-
šem CEDRIC (Chambertin) shodila jen
jednu překážku bylo jasné, že Američa-
ny už nikdo nedohoní. Beezie Madden
tak mohla nechat 14letého hnědáka SI-
MON (Mr. Blue) odpočívat. Členy vítěz-
ného týmu kromě zmiňovaných dam
byl Kent Farrington s 12letým bělou-
šem UCEKO (Cellano), a 19letá účast-
nice loňské olympiády Reed Kessler
s 11letou ryzkou CYLANA (Skippy II).

Kanaďanům nebylo nic platné, že ve
druhém kole už nic nepřipsali. Pět bo-
dů z prvého kola byl jejich celkový vý-
sledek, který ale stačil až na 2. příčku.

Na třetím místě skončili Němci s ko-
nečnými devíti body a čtvrtí Irové měli
jedenáct. Týmy na dalších příčkách už
měly svá konta přece jen objemnější.
Pátá Venezuela končila se třiceti čtyř-
mi, Kolumbie nastřádala čtyřicet jedna
a poslední Mexiko padesát devět bodů.

V kvalifikaci do zářiového finále vede USA se
ziskem 100 bodů, druhá Kanada má 90 a Mexiko
za sedmé místo dostalo jen 65. V tomto regionu
bude sice ještě jedna kvalifikace v červnu v kanad-
ském Spruce Meadows, ale postupová místa jsou
jen dvě a tak má Mexiko již teď minimální šanci.

Obě kola s nulou překonalo pět jezdců. Z Ka-
naďanů to byla Tiffany Foster s 11letým hnědá-
kem VICTOR (Elmshorn) a živoucí legenda 65le-
tý Ian Millar s 12letým belgickým hnědákem DIX-
SON (Vigo D'arsouilles). Dokázala to i americká
naděje Reed Kessler na CYLANA, Němec Daniel
Deusser s 10letým běloušem CORNET D'A-
MOUR (Cornet Obolensky) a bronzový olympio-
nik Cian O'Connor z Irska na 14letém ryzákovi
SPLENDOR (Lester).

Nyní se Furusiyya FEI Nations Cup přesouvá
do Evropy, kde se v pátek 3. května v rámci do-
mácích CSIO současně uskuteční hned dvě kva-
lifikace. Jedna bude
v belgickém Lummen
a druhá v rakouském
Linci.

Další podrobnosti na-
leznete na
www.
equestriansport.com

XXI. ročník | číslo 4
8. 3. 2013 – 21. 3. 2013 5Reportáže

Zahraniční rubriku připravuje Václav K. Dvořák

Jen jeden bod si připsali Britové přesto, že je-
jich reprezentantka Yasmin Pinchen nedokázala
s 10letou klisnou VAN DE VIVALDIHO, stejně ja-
ko v prvním kole, překonat mohutný pestrobarev-
ný oxer na krátké stěně a byla opět diskvalifiková-
na.

Velká Británie skončila s celkovými deseti body
druhá ex equo s Německem, které si přes dva
čisté parkury připsalo dalších devět bodů.

Čtvrtá byla s šestnácti body Francie a pátá
Saudská Arábie měla sedmnáct. Reprezentanti
Kataru nasbírali celkem třicet osm a skončili šes-
tí. Sedmí byli domácí, i když ve druhém kole nebyli
klasifikováni. Jejich první dva jezdci nasbírali tolik
bodů, že ti zbývající už nemohli nepříznivý výsle-
dek zvrátit a ze soutěže odstoupili. Egypt, který
s třiceti pěti body nepostoupil do druhého kola,
skončil osmý.

Do finále se tímto výsledkem kvalifikovali Saud-
ská Arábie a Katar a černý Petr zůstal pořádajícím
Sjednoceným Arabským Emirátům.

Čtyři jezdci překonali obě kola bez chyby. Z Ni-
zozemska to byl 19letý Frank Schuttert, z Velké
Británie Robert Smith s 11letou hnědkou Voila
(Calvados), dále Němec Patrick Stühlmeyer
s 10letým oldenburským hřebcem Lacan 2 (Lan-
do) a Francouz Michel Hecart, (který kdysi přive-
dl do velkého sportu famózního ITOT DU CHATE-
AU !) s 9letou Quatrin de la Roque (Quick Star).

Kompletní výsledky naleznete na 
www.adcsio5.com

Významným dílem k vítězství USA v Poháru národů ve Welingtonu při-
spěla Laura Kraut na CEDRIC

Welington pro USA
Druhé kolo Furusiyya FEI Nations Cup se

jezdilo 2. března v Palm Beach International
Equestrian Centre ve Wellingtonu na Floridě.

Soutěže se zúčastnilo sedm národních tý-
mů, ale jen tři příslušející do regionu Severní
a Střední Ameriky a Karibské oblasti - Kanada,
Mexiko a USA - bojovaly o body, které by je
mohly posunout do zářiového finále národních
týmů. Parkury stavěl americký designer Antho-
ny d'Ambrosio a i on se musel vypořádat s vel-
mi rozdílnou úrovní přítomných jezdců.

Už po prvním kole se s nulou ujali vedení
jezdci USA a za nimi se na druhém stupínku
seřadili Kanaďané, Němci a Irové shodně s pě-
ti body. Na pátém místě byla Venezuela s dva-
nácti, následovaná Kolumbií se sedmnácti. Po-
slední bylo Mexiko s třiceti body.

Jako ve fotbale
V uplynulých dnech se mezi evropskými trené-

ry uskutečnila akce kulový blesk rozsahu, jaký by-
chom spíše očekávali ve fotbalovém prostředí. Ho-
lanďan Henk Nooren skončil u francouzských re-
prezentantů a nadále bude trénovat ve Švédsku.
Ve Francii ho vystřídá otec olympijského vítěze
a nedávný šéf belgické reprezentace Philipe Gu-
erdat. Na uvolněné belgické křeslo se chystá
usednout předchozí německý trenér Kurt Grave-
meier. Jeho angažmá však zatím není potvrzeno.

Významné trenérské angažmá získal i trojná-
sobný německý mistr René Tebbel. Vedle vlastní
kariéry, tréninku svých potomků Justine a Maurice
se stává národním trenérem Turecka. V minulosti
vedle Reného Tebbela získával své první meziná-
rodní zkušenosti i Aleš Opatrný a v současnosti
působí na jeho dvoře Filip Doležal.

Tým USA ve složení: Kent Farrington, Beezie Madden,
Reed Kessler a Laura Kraut s HH Prince Faisal Al Shalan 

Foto FEI

Foto FEI



Do krásného, ale ještě zimního počasí
se v sobotu 2. března sjeli vozatajové do
Trojanovic k vyvrcholení čtvrtého ročníku
Moravského halového vozatajského pohá-
ru.

Soutěže byly dvoukolové a časy obou
kol se sčítaly. Diváci sledovali soutěž dvoj-
spřeží pony s osmi startují-
cími, mezi kterými zvítězil
Václav Coufalík (JK Coufa-
lík). Druhý skončil Aleš Fia-
la před Monikou Petzucho-
vou (oba JK Hřebčín HF).

Kategorie jednospřeží
měla oddělení určené spe-
ciálně ženám. Mezi nimi
zvítězila Hana Dostálová
(Stáj Dobrotice) před Lin-
dou Janebovou (JK Zubří)
a Klárou Juraňovou (Stáj
Juko). K otevřené soutěži
nastoupilo 16 startujících
a ve všech kolech nenašla
přemožitele Alena Brixová
z JK Sobotka. Druhý skon-
čil Jaroslav Novák (JK Hu-
bička Telnice) a třetí Martin
Cáb (Stáj Cáb).

Ve dvojspřeží se před-

XXI. ročník | číslo 4
8. 3. 2013 – 21. 3. 20136 Reportáže

Od roku 2008 vyhlašuje internetový portál
Koniny.ic.cz fotografickou soutěž, kterou hodno-
tí jak odborná porota, tak návštěvníci webu
www.koniny.ic.cz

V letošním roce se nejlepšími staly tyto dvě
fotografie. Cenu od odborné poroty získala
Kateřina Procházková (fotografie vlevo), kte-
rá zvítězila nejprve v jednom ze čtyř předkol.
Ve finále nejlepších prací nakonec obdržela
také nejvíce hlasů a stala se fotografií roku
2012.

Návštěvníkům webu koniny.ic.cz se nejvíce lí-
bila práce Karolíny Kramolišové (foto nahoře).

Pořadatelé soutěže po pěti letech vyhlašují
přestávku a teprve se rozhodnou, zda budou
v organizaci soutěže fotografických prací v příš-
tích letech pokračovat.

Koniny.ic.cz

Soběstačná ČJF
Po celé ČR proběhly v uplynulých týdnech

oblastní Konference ČJF. Delegáti na té praž-
ské (předpokládám, že i všech ostatních) by-
li požádáni, aby svá oblastní vedení pověřili
vyjednáváním o budoucí výši a struktuře veš-
kerých členských příspěvků.

Vedení současné ČJF na pražské Konferenci
zastupovala, vedle příslušně do Prahy patřícího
prezidenta ing. Jaroslava Pecháčka, i viceprezi-
dentka pro ekonomiku Dana Denková. Ta účast-
níkům Konference vysvětlila, že přes nečekaně
štědrý státní příspěvek v roce 2012, musíme
očekávat stále se snižující státní dotaci.

V současné době je rozpočet ČJF naplněn
členskými příspěvky z cca 60%. Zbytek je po-
krýván stále nejistější státní dotací, a dále
pak z finanční rezervy ČJF vytvořené v minu-
lých letech. Ta ovšem bude nejpozději do
dvou let vyčerpána. Proto je nezbytné přís-
pěvkovou strukturu změnit.

Pražská konference pak velkou většinou
hlasů příslušný mandát oblastnímu vedení
poskytla. Můžeme tak očekávat celoroční dis-
kuzi o navýšení příspěvků. O jak velkou část-
ku bude ta která platba navýšena je nyní na
našich zástupcích. Doufejme, že naleznou
model, který bude širokou veřejností nejenom
akceptován, ale především přinese naší or-
ganizaci ekonomickou soběstačnost. S tím
lze souhlasit a nezávislost je základním před-
pokladem každého úspěchu.

Bohužel však zůstal stále nepojmenován
(o trestu ani nemluvě) viník a organizátor jed-
noho z největších tunelů novodobé historie.
Bývalá zlatá slepice českého sportu již pilně
snáší svá vajíčka soukromým majitelům, za
bezmocného přihlížení nás všech ostatních.
Svým dílem (uznávám, že velmi nepatrným)
k tomu přispělo i vedení ČJF. Překvapuje mě,
že na základě této zkušenosti dosud neza-
nikla organizace, která z těchto drobných ni-
tek neschopnosti sportovních federací, fa-
mózní tunel vybudovala.

Stejně jako politická strana tvrdošíjně se
hlásící ke komunismu, by proto ani ČSTV již
neměl mít žádný kredit. To, že v naší podivné
společnosti i nadále tyto relikty dob zločinů
dávno či nedávno minulých přežívají, mě na-
plňuje někdy vztekem, ale častěji pouze sklí-
čeností. ing. Cyril Neumann

Finále v Trojanovicích

Alena Brixová byla v Trojano-
vicích nejlepší v otevřené
soutěži jednospřeží

stavilo 14 startujících a nejlepší byl Jaro-
slav Juraň ml. (CAO JUKO Rouské) před
Václavem Coufalíkem (Stáj Coufalík) a Pet-
rem Vlašicem (Ranč Ladná).

Soutěž čtyřspřeží se třemi startujícími
ovládl Jaroslav Juraň ml. (M+M Dolní Du-
najovice). -jge-

Rozhodne se
v Braunschweigu
Již tento víkend se rozhodne o vítězi letošní-

ho Světového poháru ve voltiži. Klíčový závod
čeká našeho Lukáše Kloudu, který se utká o pr-
venství s mistrem světa Francouzem Nicolas
Andreanim. Klouda postoupil do finále těsně
druhý, ale to již není důležité, protože ve finále
se začíná od nuly. První kolo se jede v sobotu
16. března ve 21.15 a vše bude rozhodnuto po
volné jízdě, která je na programu v neděli
v 11.00 hodin. Průběžné výsledky můžete sle-
dovat na www.loewenclassics.de

Zuzana se vrátila
spokojená

Z jihu Španělska se do Bratislavy ve středu
6. března vrátila po třech týdnech Zuzana Ze-
linková, která se ve Valencii s koňmi
LUKA’S NINJA, CANDY, GIGOLO a CARTA-
GENA zúčastnila do třech týdnů spojených tří
CSI**. V nejtěžší skupině startoval vždy Kůň
roku 2012 LUKA’S NINJA, který by měl být
pro Zuzanu hlavní oporou v letošní sezóně pro
ME v Dánsku.

Nejúspěšnější byl v neděli 24. února kdy
v GP (150 cm) skončil po rozeskakování na
11. místě (0+4). O den dříve šla velkou tůru
i CANDY (145), která po bezchybném výkonu
obsadila 10. příčku.

Poslední týden ve Španělsku pršelo a tak
LUKA’S NINJA startoval pouze v sobotní Lon-
ginnes Tour (145) a po výkonu 0+0 skončil tři-
náctý.

V cizině i další
Ve Španělsku na Sun Shine Tour je i Anna

Kellnerová, která soutěží ve Vejer de la Fron-
tera.

Do Francie na CSI2* ve Vidaubanu se chy-
stají Adéla Půlpánová, Michaela Rodová, Mar-
tin Štorkán a Ondřej Zvára.

První březnový víkend také startovala Ivana
Hronová (ESIONE VAN’T WOUTLAND a DE-
VILINE Z) na CSI2* v belgickém Gentu v sou-
těžích do 130 cm.

Aleš Opatrný byl se svými koňmi ve stejnou
dobu CSI2* v polském Lublinu (28. 2. - 3. 3.)
a v sobotní kvalifikaci na GP (145) obsadil na

ZANDIRO 2. místo. U našich severních souse-
dů zůstane i celý další týden - pouze se pře-
místí do Varšavy na závody CSI3*-W zařaze-
né do Světového poháru.

Ve stejném termínu soutěžila řada českých
skokanů v bavorském Kreuthu, odkud přivezli
tři vítězství z nižších soutěží.

Pozadu nezůstanou ani drezuristé. Šárka
Charvátová na SAINT TROPEZEM bude ve
dnech 26. března - 1. dubna na CDI3* v ra-
kouském Stadl Paura.

Jaroslav Hatla se v sedle koně WEST-
WINDS DIEGO postaví 26. - 27. března na
start  CIC2* v britském Somerley Park.

Foto J. Gebauer
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Školení s Monique Peutz - Vegter

Prodám slámu
(pšeničná, ječná)

balíky:
velké kulaté,

velké hranaté,
malé hranaté

tel.: 774 976 666

Ve dnech 9. a 10. února po-
řádala drezurní komise škole-
ní rozhodčích na úrovni -S-
GP-, na které pozvala na do-
poručení holandské federace
lektorku Monique Peutz-Veg-
ter. Za drezurní komisi v Ho-
landsku vše vyjednala Kateři-
na Hlavová.

Školení se neslo v duchu po-
zitivního přístupu rozhodčích
k jezdcům a trenérům, který
umožní otevřenou diskusi. Lek-
torka zdůraznila, že k tomu je
ale potřeba vzdělané rozhodčí
s vlastními jezdeckými zkuše-
nostmi, kteří jsou schopni ne-
jen analyzovat problém, ale
i poradit řešení. K tomu by mě-
ly sloužit soudcovské listiny
s podrobnými poznámkami
a radami a popřípadě diskuze
po skončení soutěže.

S lektorkou byla domluvena
dlouhodobá spolupráce neje-
nom jako školitelkou, ale i jako
rozhodčím. Poprvé zasedne
mezi rozhodčími v Hradišťku
a potom i na finále KMK ve
Zduchovicích.

Rozhodčí Monique Peutz-Vegter

Manažerka drezurní komise
Renata Habásková s paní Moni-
que Peutz-Vegter sepsala rozho-
vor, ze kterého vybíráme:

Jste členkou mnoha sborů
rozhodčích FEI, v národní dre-
zuře i v paradrezuře. Co bylo
hlavním impulsem stát se roz-
hodčím?

Závodila jsem na národní i me-
zinárodní úrovni a později jsem si
řekla, že bych to chtěla vidět
i z druhé strany. Stále sice inten-
zivně jezdím, ale „z druhé strany
stolu" je to taky dobré. Mam ráda,
když se mohu pořád rozvíjet
a učit se, a i o tom soudcování je!

Víme, že jste pracovala v dre-
zurní stáji Dr. Klimkeho. Jaká
byla tato práce, co vám to da-
lo?

Bylo mi 17 let, když jsem tam
poprvé odjela na prázdniny. O rok
později jsem byla opět pozvána,
ale již na delší dobu. Začala jsem
úplně od začátku. Měla jsem
štěstí, že u mě objevil dobrý cit
pro ježdění. Po maturitě jsem tam
tedy zůstala skoro tři roky. Praco-
vala jste tedy s koňmi jak v Ho-
lansku, tak i v Německu. V čem
vidíte hlavní rozdíly?

Můj názor je, že tam velké roz-
díly nejsou. Vím, že si to hodně li-
dí myslí. Já se domnívám, že to je
především v koních, kteří se v da-
né zemi chovají. Němečtí koně
jsou velcí a silní a potřebují v tré-
ninku adekvátní přístup. Napří-
klad spousta lidí si myslí, že roll-
kur se začal praktikovat v Holand-
sku. První s ní ale přišli parkuroví
jezdci ze stájí Paula Schocke-
möhle.

V rámci posouzení rozdílu mezi
koňmi bych chtěla také zmínit na-

příklad Anky van Grunsven. Ta je
vzrůstem malá a nemá sílu jezdit
velké silné německé koně. K její-
mu stylu jezdění jsou daleko lepší
citlivější holandští koně.

Existuje v Holandsku nějaký
program motivace pro drezurní
rozhodčí?

Nemáme žádný náborový
systém. Je to o lidech, které to
prostě zajímá. Určitě to není o pe-
nězích. Pokud by to bylo o peně-
zích, je lepší jezdit nebo trénovat.
V Holandsku máme spoustu
jezdců a někteří z nich si jako já
řeknou, že chtějí zkusit i druhý
pohled drezurního sportu a to
z pozice rozhodčího. Máme přes
2600 rozhodčích. Hlavní je skupi-
na 14  školitelů, do které patřím
i já, která vybírá ze spousty jezd-
ců. Někteří jsou tak dobří, že mo-
hou aspirovat na post rozhodčího.
Je potřeba vybírat lidi, kteří jsou
perfektními jezdci a navíc jsou
dost komunikativní, aby vyjádřili
myšlenky a poznatky k tomu, jak
jezdec zvládl cviky i úlohu.

Musí dokázat dobře komuniko-
vat s tiskem a reprezentovat dre-
zurní společnost. Naší filosofií je,
že rozhodčí má jezdci pomoci
stát se lepším... Rozhodčí musí
být velmi dobrý jezdec, aby doká-
zal jezdci vysvětlit jak udělat cvi-
ky lépe.

Jak je v Holandsku nastave-
no rozhodování v rámci závodů
a celý systém soudcování?

Holandská federace se snaží
uplatnit všechny rozhodčí bez
rozdílu. Pořadatel si rozhodčího
sám nevybírá. Když už je rozhod-
čí federace vyškolen, tak je zá-
jem, aby práci opravdu dělal....

Pro nižší soutěže si může pořa-
datel udělat výběr rozhodčích,
které zašle na federaci. Ta je pak
musí schválit.

Pro vyšší a mezinárodní soutě-
že máme webové stránky, kam
každé tři měsíce vypíšeme aktu-
ální soutěže a rozhodčí pokud má
čas, uvede na těchto stránkách,
že je k dispozici.

Následně se na federaci podí-
vají na soupis přihlášených roz-
hodčích a na základě místa byd-
liště rozhodčího, informace zda
již a kde soudcoval, je rozhodnu-
to koho a kam vyslat.

... Pořadatel si nemůže rozhod-
čího vybrat. Pokud s tím má pořa-

datel závažný problém, závod se
nekoná.

Dostat se na vyšší úroveň
v rámci soudcování je opravdu
těžké.V různých stupních se sklá-
dají náročné zkoušky, jak z praxe,
tak i teorie.

Jak byste zhodnotila práci
našich rozhodčích po soustře-
dění? V čem byli dobří, co by
měli rozvíjet a naopak co byste
jim vytkla? 

Myslím, že to bylo skvělé soustře-
dění. Kladu velký důraz na to, aby
spolu všichni komunikovali a rozebí-
rali své názory. Nejen rozhodčí me-
zi sebou, ale i rozhodčí s trenéry
a hlavně s jezdci. Další věc je, že je
nutno se naučit kritizovat, ale v po-
zitivním slova smyslu. Cílem je po-
moci jezdci se zdokonalovat, což
pomůže celé drezurní společnosti.

K těm rozhodčím, které jsem
o víkendu v Hradištku potkala,
bych řekla, že odvedli dobrou
práci. Shodli jsme se v rámci roz-
hodování z videí na většině hod-
nocení.

Doporučila bych začít vždy
pozitivním hodnocením. Důležité
je být méně negativní a příliš kri-
tický. Určitě bych také zmínila,
že je nutno se držet vždy svého
postoje, ať už soudcuji v rámci
oblastní drezurních závodů ne-
bo v rámci mezinárodní soutěže.
Výstupy musí být opravdu vždy
stejné, jelikož škála stupně vý-
cviku koně je také pořád stejná.
A důležité je se stále rozvíjet
a vzdělávat. Jen tak zajistíte, že
drezura u vás bude opravdu
kvalitní.

redakčně zkráceno
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A&LEXXRIDE Junior cup
Stáj Paradiso - Fassati Jaroměř vypisuje

pro rok 2013 seriál skokových závodů
A&LEXXRIDE Junior Cup. Cílem jezdecké-
ho seriálu je podpořit stylové jezdectví juni-
orů.

Seriál je vypsán pro jezdce od 14 do 18
let. Stáj Paradisso vypisuje seriál ve spolu-
práci se společností STEANBEST s.r.o.
a firmou Jezdecké potřeby Fassati Jaro-
měř. Do seriálu mohou být zařazeny soutě-
že: dvoufázové skákání, soutěž na limito-
vaný čas, jednokolová soutěž na čas, popř.
s jedním  rozeskakováním.

Jezdci musí k účasti v seriálu podat sou-
časně s přihláškou na jednotlivé závody,
i přihlášku k seriálu, nejdéle však do čtvrt-
ka 27. června. Možno i samostatně na ad-
resu juniorcup@equicentrum.com  

• Jezdci sbírají body v jednotlivých ko-
lech Junior Cup, • Kvalifikační soutěže
budou v rozpise daného závodu jasně

označeny a budou součástí otevřených soutěží, • Jezdci zúčastnění
v seriálu „Junior A&LEXXRIDE Cup  2013" budou samostatně vyhláše-
ni v každém kole, • Pokud jezdec v jedné soutěži startuje na dvou ko-
ních, je mu započítáván pouze lepší výsledek, • Jezdec je povinen star-
tovat minimálně jednou v soutěži na limitovaný čas, • Do každé soutěže
seriálu se jezdec může přihlásit pouze se dvěma koňmi, • Závěrečnou
soutěž může jet pouze na koni, se kterým startoval alespoň v jednom
kole seriálu.

Soutěže seriálu se uskuteční v rámci závodů:
11. května - „Champions Tour" Hradišťko, -ZL + L*- 
15. června - „Champions Tour" Hradišťko,  -ZL + L*- 
22. června - Páterov, -ZL + L*-
29. června - Jaroměř, limit. čas -ZL + L*-
13. července - Ptýrov, -ZL + L*- 
27. července - Jaroměř, -ZL + L*- 
12. srpna - Páterov, limit. čas -ZL + L*- 
24. srpna - Jaroměř, -L **-

Body udělené za dosažená umístění v kvalifikačních soutěžích se sčíta-
jí. Průběžné výsledky budou zveřejňovány na: http://www.paradiso.7x.cz
a na http://www.alexxride.czBODOVÁNÍ

Vítězem seriálu bude jezdec, který získá celkově nejvíce bodů.
Za umístění v jednotlivých  kvalifikačních kolech získávají jezdci násle-

dující počet bodů:
Stupeň -ZL- postupně od umístění na 1. místě: 24 22 20 18 16 15 14 13

12 11 9 8 7 6 5 4 3 2 2 2 1 bodů
Stupeň -L"- postupně od umístění na 1. místě: 30 27 24 21 18 17 16 15

14 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 bodů
Body v jednotlivých soutěžích jsou přidělovány dle skutečného umístě-

ní. Body za umístění jezdce s dalším koněm nejsou nikomu přiděleny. Zís-
kané body v jednotlivých kolech jsou jezdci automaticky započítávány.
Body získané v soutěžích se dle výše uvedených pravidel sčítají. Započí-
tá se maximálně osm nejlepších výsledků z jednotlivých kol + body v po-
sledním závodě 24. srpna v Jaroměři. O konečném pořadí rozhoduje sou-
čet bodů po posledním kole. Při rovnosti bodů se pořadí určí podle vý-
sledků posledního kola. Vítězové budou vyhlášeni při závěrečných závo-
dech v Jaroměři. Vítěz a umístění v seriálu - žebříčku, kteří nebudou pří-
tomni na vyhlašování při posledním kole, ztrácí nárok na výhru! Nemusí
však v posledním kole startovat. V případě nemoci, či jiného závažného
důvodu musí vyslat k závěrečnému dekorování zástupce. Při dostateč-
ném počtu přihlášených, bude  po dohodě se sponzory vyhlášena samo-
statná kategorie jezdců do 16 let.

Ceny seriálu:
Kategorie jezdci do 18 let, vítěz a jezdci umístění na konečném 2. - 5.

místě.
Vítězo seriálu obdrží pohár s titulem „Junior  A&LEXXRIDE Cup  2013"

a dále pak tyto věcné ceny: 1. místo - ATV (čtyřkolka), 2. místo - ATV (čtyř-
kolka), 3. místo - Tablet, 4. místo - Smart mobil, 5. místo - karta s kredi-
tem 1000,- Kč

Ceny na jednotlivá kola věnují generální partneři seriálu: A&LEXXRI-
DE.cz  - potřeby a doplňky pro jezdce značky A&LEXXRIDE.cz, Jezdecké
potřeby Equicentrum Fassati Jaroměř, Fixkraft(Rakousko), BalticStraw (Lit-
va), SaltPeter (CZ), Gold Label(UK), L.T.I.(USA), VVS Verměřovice - PRE-
MIN   

Za zpracování výsledků do průběžného žebříčku zodpovídají pořadatelé
seriálu Miroslav Fassati (ředitel), Dr. Stanislava Čapková (za gen. sponzo-
ra) a výkonný výbor seriálu Junior  A&LEXXRIDE Cup 2013 

Podrobné info na: http://www.facebook.com/AlexxrideJunior-
Cup2013#!/AlexxrideJuniorCup2013




