
se o momenty a situace, které dosud neby-
ly veřejně předváděny, ale mnozí z vás si
je dosud pamatují. Zatím nebudeme více
prozrazovat, ale myslím, že se účastníci
v Litomyšli opět nebudou nudit.

Zásadním důvodem celé sešlosti však
budou předávání ocenění. ČJF tentokrát
rozhodla, že vedle předání výkonnostních
odznaků budou dekorováni pouze tři jezdci
a tři koně roku.

O výsledku ankety ve skokové komisi
jsme již informovali. Jezdcem roku 2000 se
stal Aleš Opatrný a koněm roku KRIS
KENTAUR. O dalších nejlepších rozhodli

členové drezurní komise a komise
všestrannosti.

Tituly opět do Brna
Rok 2000 nepřinesl nic nového

na drezurní scéně. Drezurní komise
se shodla na tom, že titul Jezdec
roku si z Litomyšle opět odnese
Š. Charvátová a Kůň roku její
DREAM DANCER. Představitelé
z Brna Panské Líchy si zasloužili
toto ocenění tentokrát především za
výborné vystoupení při evropském
šampionátu mladých jezdců v Hart-
pury, kde naše dvojice obsadila
výborné 21. místo. Aktivně se však
naši drezurní odborníci zabývali
i rokem 2001.

Drezurní komise zasedala hned
na počátku letošního roku a zabý-
vala se i problematikou reprezenta-
ce ČR. Pro věkovou roztříštěnost
nebylo jmenováno stálé reprezen-
tační družstvo, ale bylo rozhodnu-
to, že výjezdy budou doporučovány
vždy jednotl ivým komisím. Ve
spektru užšího zájmu komise se
momentálně jeví tito jezdci: H. Peli-
kánová, F. Sigismondi, N. Němco-
vá, M. Škardová, L. Pulpánová,
M. Havelková, J. Jirsová,
D. Komenda, V. Kadlecová,
Š. Koblížková, K. Chelbergová,
A. Henriksen, A. Titová, D. Diringe-
rová, H. Jeřábková, I. Mikolasová
a Š. Charvátová. Ani tento seznam
však není konečný.

V průběhu roku 2001 budou opět
pořádána treninková soustředění.
Pro kategori i  děti a junioři byl
vedoucím trenérem ustanoven
F. Honč a smluvními trenéry
V. Kadlecová a Z. Beneš. Pro tuto
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Informace pro
předplatitele

Vážení čtenáři, s tímto číslem dostá-
vají někteří z Vás opět složenku pro
úhradu předplatného roku 2001. Složen-
ka ve Vaši obálce je tedy signálem, že
právě Vaší platbu jsme dosud neobdrže-
li. Upozorňujeme, že příští číslo bude
poslední, které bude zasláno i těm
z Vás, kteří neuhradí předplatné pro rok
2001.

Stejně jako v uplynulých třech letech
si můžete objednat i další edici Jezdec-
ké ročenky. Ročenka 2000 má 72 stran
a její součástí je vedle fotografickch
reportáží nejdůležitějších momentů
sezóny 2000 i rozhovor s generálním
sekretářem Dr. Bo Helanderem. Ročen-
ka je opět prémií pro předplatitele, kteří ji
budou mít výrazně lacinější. Její cena
byla stanovena na 200,- Kč + 20,- Kč
poštovné. Předplatitelé ji obdrží za 50%
ceny + 20,- Kč poštovného.

Předplatné tradičních 24 čísel zpravo-
daje Jezdec pro rok 2001 včetně poštov-
ného, které bohužel stále stoupá, bylo
stanoveno na 500,- Kč resp. 620,- Kč
včetně Jezdecké ročenky pro čtenáře
v ČR. Odběratelé v evropských  zemích,
včetně Slovenska zaplatí v roce 2001
1090,- Kč a pro čtenáře v zámoří bude
putovat Jezdec za 1800,- Kč, v obou pří-
padech včetně Jezdecké ročenky.

Stejně jako v minulých letech žádáme
všechny abonenty o co nejčitelnější vypl-
nění složenky. Složenky plaťte jménem
odběratelů zpravodaje a s adresou, na
kterou Jezdce dostáváte. V případě, že
složenku ztratíte, či jste ji náhodou nedo-
stali, použijte prosím složenku typu C. Ti
z Vás, kteří se rozhodnou pro platbu
bankovním převodem, nezapomeňte
uvést jméno plátce. Náš účet má číslo:
124577389/0800 Čs. Praha 5.

V případě že chcete vystavit na před-
platné fakturu, sdělte nám to na adresu
redakce včetně vašich IČO a DIČ.

Jak jsme vás již informovali, v plném
proudu jsou přípravy na sedmý galavečer
jezdeckého sportu, který se koná 17.
února tradičně ve Smetanově domě v Lito-
myšli.

I když bude tentokrát program poněkud
méně pestrý, pořadatelům vyšla vstříc
a pomoc s mluveným slovem slíbila paní
Jitka Obzinová.

Stejně jako v minulých letech bude těžiš-
tě večera ve videokaleidoskopu závodů
a situací uplynulé sezóny. Aby však nebyly
vzpomínky tak úplně čerstvé připravují se
pro diváky i střípky z dob starších. Jedná

věkovou kategorii je stanoven zatím termín
soustředění na 19. - 25. února a na 21.-
25. března. Jasno zatím není o tom, kde
budou soustředění probíhat.

Š. Charvátová - DREAM DANCER
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(Dokončení ze str. 1)

Na galavečer do Litomyšle
Opět Lawin

V návaznosti na únorové soustředění je
plánováno pokračovat v cyklu školení roz-
hodčích pod vedením polského rozhodčího
J. Lawina. Zatím je v platnosti termín 23.-
25. února a junioři by měli rozhodčím
posloužit v roli figurantů. Školení je určeno
rozhodčím a národním rozhodčím. J. Lawin
je ochoten přednášet maximálně 25 fre-
kventantům a zájemci o toto školení se
mohou přihlásit buď prostřednictvím oblast-
ních sekreteriátů ČJF nebo mohou kontak-
tovat přímo E. Nesňalovou na tel.:
0604/176 856.

Mladí jezdci a senioři budou moci využít
společné práce pod vedením Angelie Hen-
riksen ve dnech 7.-11. března, ovšem opět
je teprve v jednání místo soustředění.

Národní i evropské šampionáty
Pochopitelně ustanoveny jsou i sportov-

ně technické podmínky pro šampionáty
roku 2001 a kvalifikační podmínky pro
účast při evropských šampionátech.

Mistrovství ČR sportovně technické
podmínky:

senioři - jednotlivci
- dvoukolová soutěž 1. kolo IM-I/2000, II.

kolo Kür IM-I/1988-revize 1995, vítěz bude
určen ze součtu % obou kol

- družstva
- 1. jezdec S1/2000 (bez omezení věku

koně), 2. jezdec SG/2000, 3. jezdec IM-
I/2000 (započítává se první kolo mistrovské
soutěže, vítězné družstvo bude určeno ze
součtu % celého družstva

mladí jezdci
- dvoukolová soutěž -ST- (1. kolo YÚ/98,

2. kolo YD/98), vítěz bude určen ze součtu
% obou kol

junioři
- dvoukolová soutěž -S- (1. kolo JÚ/97,

2. kolo JD/97), vítěz bude určen ze součtu
% obou kol

děti
-dvoukolová soutěž -L- (1.kolo úloha FEI

2000 - bude teprve přeložena, 2.kolo
L4/2000), vítěz bude určen ze součtu %
obou kol

Kvalifikace pro Mistrovství ČR
senioři - jednotlivci bez kvalifikace,

družstva provedou oblastní svazy
mladí jezdci, junioři, děti - na vybraných

závodech v min. dvou soutěžích musí
dosáhnou min. 55%
bodů v určených
drezurních úlohách.
Kvalif ikace končí
před termínem
konání Mistrovství.

Předepsané kvali-
fikační úlohy: děti -
L- z celého souboru
úloh, junioři JÚ/97
a vyšší, mladí jezd-
ci YÚ/98 a vyšší.

Kvalifikace pro
evropské šampio-
náty

senioři (Verden -
SRN, 10.-12. srpen)
- dle předpisu FEI -
alespoň 325 bodů
(nebo 65%) v úloze
GP nebo 267 bodů
(65%) při krátké GP
na dvou závodech
CDI***, nebo CDI-
W v době od 1.1.
2000 do 13. 6. 2001

junioři (Iserlohn - SRN, 19.-22. červen-
ce) - JJ/97 a vyšší minimálně 4x s výsled-
kem 60% bodů a vyšší a minimálně
1 zahraniční start v této úrovni a minimál-
ním výsledkem 55% bodů

mladí jezdci (Iserlohn - SRN, 26.-29.
července) - YJ/98 a vyšší minimálně
4x s výsledkem 60% bodů a vyšší a mini-
málně 1 zahraniční start v této úrovni
a minimálním výsledkem 55% bodů

Drezurní komise také navrhla nové speci-
alizované rozhodčí. Stali se jimi: J. Domin,
V. Kadlecová, Z. Beneš a A. Vetišková.

Drezurní KMK s finále
Zásadní změna je navržena

v systému drezurních soutěží KMK.
Drezurní komise navrhla a VV ČJF
následně schválil a Ministerstvu
zemědělství postoupil tento návrh:
Chovatelské drezurní závody by
měly být jednokolové a probíhat
budou na vybraných závodech,
které jsou vyjmenovány pro splnění
kvalifikace pro národní šampionáty.

Základní část soutěže bude ukon-
čena 19. srpna (včetně). Po ukončení
základní části soutěže se uskuteční
finále, kterého se zúčastní v každé
kategorii 3/4 z celkového počtu hod-
nocených koní. Podkladem k hodno-
cení je počítačové vyhodnocení žeb-
říčku nejlepších koní v drezurních
soutěžích zpracované ČJF a výpočet-
ním střediskem Slatiňany. Do hodno-
cení koně pro finále se započítává
pět nejlepších dosažených výsled-
ků. Finálová soutěž bude dvoukolo-
vá. 5ti letí - 1. kolo L1/2000, 2. kolo
L4/2000, 6ti letí - 1. kolo S1/2000, 2.
kolo S3/2000. Všechny finálové úlohy
se předvádějí na uzdečce a zpaměti.
Šampion KMK bude vyhlášen na
základě finálové soutěže.

Jasno mají drezuristé i o místu
finále KMK v drezúře. Stejně jako
skokové finále se bude i drezurní
konat při výstavě Koně 2001 v Par-
dubicích.J. Hatla a SZIALENIEC foto J. Bělohlav

Bez Koles to nepůjde
Komise všestrannosti má již také o nej-

lepším jezdci a koni roku 2000 jasno. Stal
se jím také celkem očekávaně Jaroslav
Hatla z hřebčína Měník Humburky a sou-
časně i jeho letos nejúspěšnější kůň SZIA-
LENEC.

I komise všestrannosti však při svém
zasedání myslela na rok 2001. V prvé řadě
byly dodatečně zapracovány do národních
pravidel i některé novinky. Od roku 2001

budou již všichni jezdci soutěží všestran-
nosti i na národních soutěžích jezdit dre-
zurní zkoušku zpaměti. Zkráceny budou
i kursy crosu a parkuru.

Jasno mají představitelé všestrannosti
i v předepsaných kvalifikacích na evropské
šampionáty. Podle sdělení manažera komi-
se všestrannosti A. Klauze dělají si odbor-
níci ambice především pro účast na evrop-
ském šampionátu mladých jezdců (Ware-
gem 6.-9. září), kde má největší šanci dvoj-
násobný mistr republiky R. Fiala (IDOOL)
z Blatné. V juniorské výkonnosti je zatím
situace komplikovanější a seniorský šampi-
onát je zase výrazně náročnější. Kvalifikač-
ní národní podmínky i pro tyto šampionáty
(junioři - Walldorf 24.-26. srpna, senioři -
Pau 11.-14. října) jsou však také vytvořeny.

Vedle podmínek, které pro účast v šam-
pionátech požaduje FEI, tedy musí naši
domácí uchazeči o účast dokázat:

junioři - při CCI* Kolesa cros bez chyby
+ umístění v prvé polovině startovního pole
(nominace podléhá schválení komisí)

mladí jezdci - při CCI* Kolesa cros bez
chyby, úsek B terénní zkoušky čistě
a v časovém limitu + umístění v prvé polo-
vině startovního pole a dále pak umístění
do dvou třetin startovního pole v soutěži
CCI** nebo CIC** s maximálně jedním
zastavením v crosu (nominace podléhá
schválení komisí)

senioři - splnění limitů požadovaných
FEI (nominace podléhá schválení komisí)

Na tyto interní podmínky nominace na
evropské šampionáty však navazuje i celý
další program zahraničních výjezdů, který
se tradičně odehrává i na bázi soukromé.
Komise všestrannosti proto vyzývá všech-
ny zájemce o zahraniční výjezdy ke star-
tům v soutěžích všestrannosti, aby se
dostavili na schůzku reprezentantů, která
se koná 15. února od 17.00 hodin v jez-
deckém středisku v Kolesách.

Připomínáme, že vstupoenky na galave-
čer v Litomyšli si můžete objednat na tel.:

0608/72 53 56 - pí. Macháčková

V drezúře se bude v Litomyšli po roce opakovat na vlas stejná situace
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Kůň a jezdec roku 2000 Aleš Opatrný
a KRIS KENTAUR

René Tebbel na CRAZY BOYE
Soutěžní působení A. Opatrného v SRN

pokračovalo ve dnech 12.-14. ledna při
národních závodech ve Verden.

Stáj Bost se soutěží zúčastnila s koňmi
CRAZY BOY, COLUMBIA EQUISTRO
a KRIS KENTAUR. Pro každého koně byla
připravena jiná skupina soutěží. COLUM-
BIA absolvovala rundu pro 7.-8 l. koně se
soutěžemi do 140 cm a finálem do 150 cm,
CRAZY BOY střední rundu s prvním kolem
do 145 cm na čas a dvěmi soutěžemi do
150 cm. KRIS KENTAUR měl návrat na
kolbiště po malé zdravotní přestávce nej-
těžší se třemi soutěžemi do 150 cm.

COLUMBIA EQUISTRO zahájila na
140cm bezchybně a skončila na 8. místě.
Finále 7. a 8.letých koní bylo do 150 cm
a COLUMBIA v něm pochopitelně nechy-
běla. Diváci viděli jen dvě nuly a vítězství
L. Nieberga na ADLANTUS AS. COLUM-
BIA EQUISTRO dokončila s 8,25 tr.
bodem, což znamenalo 19. místo.

Střední runda měla dvě kvalifikace.
Prvou do 145 cm na čas dokončil CRAZY
BOY bezchybně a skončil sedmý, ve druhé
(dvoufázové skákání 150/150) se 4 body
v prvé fázi. I CRAZY BOY se probojoval do
finále. Zde si vítězství odnesl R. Tebbel na
DENVER 117. CRAZY BOY skončil se 4 tr.
body na 9. místě.

KRIS KENTAURA čekala ve velké rundě
také dvě kvalifikační kola. V obou (150 na
čas a 150 s rozeskakováním) dokončil s 8
tr. body, což však v celkovém součtu stači-
lo na postup do finále (nejlepších 30).

To mělo dvě kola. Z prvé 150 postupo-
valo nejlepších deset do finále. KRIS KEN-
TAUR skončil jako nejrychlejší z koní s jed-

nou chybou na 9. místě. Ve finále přidal
dalších 8 bodů a celkových 12 tr,. bodů mu
i v celkových součtech stačilo na 9. místo.
Z vítězství se radoval kanadský jezdec
M. Deslauries na LEMADRO startující za
RFV Gettorf.

Pokud se týká dalších plánů stáje Bost
v SRN, prozradil nám majitel stáje
B. Starnovský, že při dalších závodech
v Münsteru (27.-28. ledna) čeká KRIS
KENTAURA opět nejtěžší společnost
a COLUMBII EQUISTRO střední runda.
Kvalifikaci do Velké ceny zkusí i CRAZY
BOY a v jeho sedle se objeví R. Tebbel,
který je již kvalifikován na finále Světové-
ho poháru do Göteborgu. Momentálně
proto dává současné jedničce LE
PATRON malou pauzu. RADIÁTOR se
zotavuje po operačním zákroku a B. Star-
novský tak využije vzniklé situace pro
zásadní výkonnostní test CRAZY BOYE.
Naopak A. Opatrný dostane opět příleži-
tost v sedle jednoho ze sedmiletých koní
ze stáje R. Tebbela.

Pro majitele satelitních antén jen podotý-
káme, že přenos z Velké ceny Münsteru je
na německé stanici WDR plánován na 28.
ledna od 14.55 do 16.30 hodin.

Hřebčín 
v L’Année 
Hippique

Prestižní ročenka L’Année Hippique,
ze které tradičně na přelomu roku čerpá-
me informace o světovém jezdeckém
dění, je na poli informativní hipologické
žurnalistiky pravděpodobně nejcennější
tiskovinou. Její prestiž vyplývá nejen z
padesátileté historie, ale především
z toho, že vedle reportáží z mezinárod-
ních závodů uplynulého roku, vyplňují
stránky L’Année Hippique články největ-
ších osobností naší jezdecké současnos-
ti. Význam L’Année Hippique podtrhuje
i luxusní knižní vazba a náklad 40 000
výtisků, které na přelomu roku zamíří do
všech koutů jezdeckého světa.

Česká republika se na stránky ročen-
ky L’Année Hippique 2000/2001 dostala
zásluhou CSIO Poděbrady, kterému
byla věnována jedna strana fotografií
Maxy Píšové.

Další prezentace naší země však na
čtyřech stranách zajistil Karl Iseli a jeho
článek „Saving the Old Kladrub for Pro-
sperity“ (Zajištění prosperity staroklad-
rubského koně), který je věnován naše-
mu Národnímu hřebčínu. Článek zmiňuje
jak historická fakta, tak nejbližší desetile-
tou minulost vývoje kladrubského hřebčí-
na. Text pochopitelně doplňují fotografie
starokladrubských koní i historických
budov hřebčína.

Pro všechny ctitele starokladrubského
koně je jeho prezentace na stránkách
L’Année Hippique příjemným překvape-
ním. Na druhé straně je však i v řadě již
několikátým výsledkem mnohaleté
důkladné prezentační práce Národního
hřebčína.

Halové zahájení
Ve dnech 10.-11. února bude halovými

soutěžemi slavnostně otevřena nová krytá
hala v jezdeckém středisku Ranč Hořovice.
Nová hala o rozměrech 20 x 67 m přiléhá
k původní kryté jízdárně a tak budou mít
soutěžící poprvé v České republice zajiště-
no i opracoviště kvalitních rozměrů ve stej-
ných halových podmínkách.

Pro soutěžící jsou vypsány soutěže od
stupňů -Z- až -S- a rozpis rozesílají pořa-
datelé právě v těchto dnech.

Za Oulehlou do
Chlumce

V sobotu 17. února se v Říhově domě
v Chlumci nad Cidlinou koná přednáška
Doc. Jaromíra Oulehly (ředitel Španělské
vysoké školy ve Vídni) na téma „Chov spe-
cielních plemen koní v Evropské unii“.
Podrobnosti získáte na tel:: 0603 269 705
(L. Gotthardová).

Rakušan v Jemčině
Ve dnech 9.-11. února a 9.-11. března

se koná na farmě Jemčina skokové sou-
středění pod vedením rakouského trenéra
Jar. Kuse. Podrobnější informace na tel.:
0602 49 13 67 (L. Kozák).

Staré lásky
nerezaví

Ve dnech 11.-14. února zahájil v Chla-
ponicích prvním, z celkově tří soustředění,
práci s českými jezdci dlouholetý česko-
slovenský reprezentant a legenda česko-
slovenského jezdectví MVDr. Juraj Hanu-
lay. Ke společné práci se slovenským
odborníkem se v chlaponické hale sešlo
24 koní. Pořadatelé i sám J. Hanulay by
zvládli i větší počet koní, ale jezdci nedis-
ponující jezdeckými halami se pravděpo-
dobně obávali brzkého termínu. Tyto
obavy byly zbytečné, protože J. Hanulay
zaměřil první práci především na sedy
jezdců a proježděnost koní a složitější sko-
ková cvičení přijdou na řadu později.
Všechna soustředění tak budou mít návaz-
nost a proto budou při výběru k příštím set-
káním preferovány již zúčastněné dvojice.
Výjimečnost přítomnosti slavného člena
naší bývalé společné jezdecké rodiny pod-
trhla v Chlaponicích divácká účast prezi-
denta ČJF Jar. Pecháčka i dalších členů
ČJF. Další soustředění se koná ve dnech
14.-17. února a v případě zájmu o účast
při práci s MVDr. J. Hanulayem získáte
podrobnosti přímo v jezdeckém středisku
Pradar Chlaponice.

Pecháček
v Albertovci

Ve dnech 19. - 21. ledna se připravovalo
36 dvojic ze severní Moravy pod vedením
Jiřího Pecháčka v hale hřebčína Alberto-
vec. Soustředění zorganizoval nový majitel
hřebčína L. Vondráček: „Celá akce měla
především záměr v tom, aby vešlo ve zná-
most, že Albertovec normálně žije a dou-
fám, že bude i dále žít v normálních kole-
jích. O soustředění byl k mé spokojenosti
značný zájem. Úroveň jezdců byla rozma-
nitá, ale s tím se počítalo.“

Na otázku jak byl spokojen nám odpově-
děl i Jiří Pecháček: Byl jsem požádán
L. Vondráčkem, zda bych byl ochoten na
Albertovci uspořádat tuto akci. I když mi to
moc nevyhovovalo, slíbil jsem mu to a tak
jsem tady. Koně jsem měl rozděleny do
šesti lotů. Situace byla trošku komplikova-
ná, protože tu byli různí jezdci jak věkově
tak výkonnostně a obdobné to bylo u koní.
Přesto si myslím, že se to zvládlo ke spo-
kojenosti všech. Na koních bylo třetí den
vidět, že práce nebyla zbytečná. -jge-
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Spřežení pro
zkoušky

Ve dnech 9.-11. února bude v Nebanicích
upořádán přípravný kurs pro zájemce o jízdu
se spřežením pod vedením Jana Jelínka.
Kurs je současně i přípravou na Zkoušky
základního výcviku pro jezdce spřežení.
Pořadatelé předpokládají pokračování kursu
v březnu i ve spolupráci s reprezentačním
trenérem C. Koniecznym. Informace na tel.:
0602 239 196 (M. Šimáček).

Za koňmi 
na Hlubokou

● Ve dnech 26.-28. ledna probíhá
v kryté hale jezdeckého střediska Vondrov
v Hluboké nad Vltavou skokové soustředě-
ní pod vedením reprezentačního jezdce
Jaroslava Jindry. Soustředění, kterého se
účastní téměř 30 jezdců, pořádá Holiday
Horses Club.

● Stanice hřebců Hrbov zve všechny
zájemce na prezentaci hřebce 662 Carbi-
do, jenž bude na této stanici k dispozici
v připouštěcí sezóně 2001. Hřebec, jehož
otcem je Capitano a dědem ze strany
matky Argentinus, bude předveden jak ve
volnosti, tak pod sedlem dne 3. února 2001
ve 13.00 hod. v jezdecké hale na Vondrově
- Hluboké nad Vltavou. Součástí akce bude
předvedení prodejních koní určených k pro-
deji.

Vzpomínka
na LYNCHE

Více než deset let byl
nedílnou součástí naší sko-
kové scény plnokrevník
LYNCH (Filipy - Lymphe po
Waidwerk). Po dlouhém
kolikovém onemocnění
a dvou operacích musel být
tento dlouholetý matador
naší skokové scény na vete-
rinární klinice v Brně
15.1.2001 utracen.

Majitelé z jezdeckého
střediska Tarpan Odolena
Voda děkují všem zaměst-
nancům veterinární kliniky
v Brně, zejména MVDr.
Mezerové za snahu při
léčbě LYNCHE.

Světový žebříček FEI, který řadí jezdce
podle výkonnosti posledních dvanácti měsí-
ců, získal v průběhu posledních let velmi
zásadní význam. Především pak u skokových
jezdců. Vedle prestiže přinášející zprávami
o světové jedničce, prvé desítce apod. využí-
vají žebříčku FEI pořadatelé závodů a pocho-
pitelně každý organizátor soutěží rád vidí na
svém kolbišti jezdce s co nejmenším číslem
pořadí světového žebříčku. Zcela novou roli
získal žebříček FEI před OH v Sydney, kdy
bylo pořadí na žebříčku jednou ze součástí
nominačních kritérií.

Body do žebříčku získávali jezdci velmi
komplikovanou cestou přepočtu za umístění
v soutěži. Nejsme si zcela jisti, ale domnívá-
me se, že koeficienty soutěží se mění
v závislosti na obtížnosti soutěže a sešlé
konkurence, kdy každý jezdec přispívá
k důležitosti soutěže právě i svým postave-
ním na žebříčku. Tzn. že není hodnocen jez-
dec za výkon, ale za umístění, ovšem z ohle-
dem na to, koho dokázal porazit.

Toto je podstata světových žebříčků
i v jiných sportech (nejznámější ATP v teni-
se). Stále ještě doufáme, že se podobného
systému dočkáme i v českém jezdeckém
sportu, tak jak to před několika lety naznačil
tvůrce našeho domácího systému J. For-
mandl.

Nevíme co vedlo tvůrce žebříčku FEI ke
změně tohoto systému, snad právě ona
nepřehlednost získávání bodů. V každém pří-
padě od roku 2001 se bude žebříček FEI
sestavovat podle zcela nových, přehledněj-
ších pravidel.

Žebříček FEI bude i nadále postihovat
posledních dvanáct měsíců. Tzn.že při kaž-
dém novém sestavování bude nejstarší obdo-
bí z bodového zisku odstraněno.

Světový žebříček nově
Body do žebříčku budou jezdci získávat

v závislosti na umístění a kategorie soutěže.
Zvláštní tabulky pro udělování bodů jsou

sestaveny pro soutěže jednotlivců i týmové
soutěže.

Soutěže jednotlivců jsou rozděleny do pěti,
resp. šesti skupin, týmové soutěže do čtyř,
resp. sedmi skupin.

Zvláštní bodový bonus získají jezdci za
umístění na prvních třech nebo čtyřech mís-
tech ve světových šampionátech, OH, Finále
Světového poháru, evropských šampioná-
tech a PanAm hrách. Tento bonus bude
z hodnocení jezdce odstraňován postupně
v závislosti na tom, zda má soutěž dvouletou,
čtyřletou nebo každoroční periodicitu.

I nadále je počítáno s tím, že žebříček FEI
bude použit při nominaci k olympijské soutě-
ži, ale v tomto případě bude jezdci započteno
„jen“ třicet nejlepších výsledků uplynulých 12
měsíců.

Do hodnocení se nezapočítávají výsledky
z neklasických a speciálních soutěží a týmo-
vých soutěží nezařazených do seriálu Poháru
národů.

Výhodou tohoto systému bude bezesporu
zcela jasná přehlednost o zisku bodů. Teprve
zkušenost však ukáže, který systém byl
„objektivnější“. Výsledky jsou totiž především
na nižších pozicích rozdílné. Pro našeho
hlavního zástupce v žebříčku A. Opatrného
znamenal přepočet roku 2000 podle nových
regulí pád o více jak 40 míst ze 118. příčky
na 170. místo.

Rozdělení soutěží podle úrovně
JEDNOTLIVCI
Skupina A - soutěže s celkovou dotací

125 000 Euro a více, finálové soutěže evrop-
ského šampionátu a finále Světového poháru

Skupina B - soutěže s dotací od 75 000
do 124 999 Euro, kvalifikační soutěže světo-
vého a evropského šampionátu, kvalifikační a
další soutěže finále Světového poháru, zaha-
jovací soutěž OH

Skupina C - soutěže s dotací od 50 000
do 74 999 Euro, finálové soutěže PanAm her

Skupina D - soutěže s dotací od 20 000
do 49 999 Euro, kvalifikační soutěže PanAm
her

Skupina E - všechny soutěže Světového
poháru nezařazené do vyšších skupin, zaha-
jovací soutěže regionálních a kontinentálních
šampionátů či her zahajujicí na 140 cm

Skupina F - koeficient 2xA, finále OH,
semifinále Mistrovství světa

DRUŽSTVA
Skupina I - všechny PN na CSIO****
Skupina J - všechny PN na CSIO***
Skupina K - všechny PN na CSIO**,

týmové soutěže na regionálních, kontinetál-
ních a šampionátech nezařazených do dal-
ších skupin

Skupina L - všechny PN na CSIO*
Skupina M - koeficient 1,5xJ, týmová sou-

těž na PanAm hrách
Skupina N - koeficient 2x I, týmová soutěž

na světovém šampionátu a OH
Skupina O - koeficient 1,5x I, týmová sou-

těž na evropském šampionátu

Top Driver Awards
2001 bez ČR

Oproti minulým letům v sezóně 2001 se
žádná česká soutěž spřežení nebude pyšnit
zařazením do seriálu světových soutěží Four-
in-Hand Top Driver (o nejlepšího jezdce čtyř-
spřeží) a Pairs Top Driver (nejlepší jezdec
dvojspřeží).

Program soutěží čtyřspřeží zahrnuje 10
závodů v Belgii,Velké Británii, Německu 2x,
Švédsku, Rakousku, Francii, Holandsku
2x a USA. O nejlepšího ve dvojspřeží se
bude soutěžit dvanáckrát a pořadatelství bylo
svěřeno ještě i do Polska (CAI Poznaň),
Maďarska (CAI Iszak) a Španělska.

Jednotlivci A B C D E F
1. místo 130 100 80 50 30 260
2. místo 110 80 70 45 25 220
3. místo 90 70 60 40 20 180
4. místo 80 60 55 35 15 160
5. místo 70 55 50 30 10 140
6. místo 60 50 45 25 5 120
dále až do 16. místa

Pohár národů I J K L M N O
dvakrát nula 100 50 20 6 75 200 150
nula + do 4 tr. bodů 70 35 14 5 52,5 140 105
jednou nula 50 25 10 4 37,5 100 75
dvakrát do 4 tr. bodů 40 20 8 2 30 80 60
jednou do 4 tr. bodů 20 10 4 1 15 40 30
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Equiservis Praha
Na Celné 8, Praha 5
T+F: 02/57 31 67 82
02/57 32 94 38
po-pá: 9-18, so: 9-13
Equiservis Plzeň
Habrmanova 52 
Plzeň-Slovany
T+F: 019/74 450 78
po-pá: 9-17ZÁ

SI
LK

OV
Ý 

PR
OD

EJ Prodejny:
PÁD
CEN

GARANTUJEME:
SUPER NABÍDKA

a NÍZKÉ CENY
Sportovní stáj

v Tuchoměřicích
prodá několik koní pro
menší sport či rekreaci
Tel.: 0602 628788

EEEEQQQQUUUUIIIISSSSPPPPOOOORRRRTTTT    ----     DDDDooookkkkuuuullll iiii lllloooovvvváááá
Velkoobchod s jezdeckými potřebami

Sokolí 23, 674 01 Třebíč
Tel./Fax: 0618-820 577  mobil. tel.: 0602-723325

-zásobuje prodejny a prodejce nejširším sortimentem veškerých potřeb pro
koně a jezdce v České republice

Katalog a ceníky prodejcům na požádání zašleme, u nových prodejců uvítáme
osobní nebo alespon telefonický kontakt

Sedla CTD – španělský Stübben opět na našem trhu
– kompletní řada za velmi výhodných cen

skoková sedla – hluboká, kontaktní, speciály, všestranná i drezúrní sedla

Špičková jezdecká výstroj od švýcarské firmy STÜBEN - celoživotní záruka na kvalitu
Stübben nerez program - udidla, třmeny, ostruhy, vysoká kvalita z nerezavějící ušlechtilé oceli za výhodné ceny

Žádejte naše zboží u svých prodejců Rádi zodpovíme veškeré Vaše telefonické i písemné dotazy
Maloobchodní prodej - Equisport-Studenec, Žižkova 505, 674 01 Třebíč - Tel.: 0618/840 427, fax: 0618/26 128

Jezdecká škola Mariánské Lázně
● nákup a prodej sportovních a chovných koní doma i v zahraničí
● připouštění chov. klisen (včetně ustájení před a po porodu) hřebci světových sportovních linií

s prověřenou výkonností
● ustájení a výcvik sportovních koní ve vlastním areálu s krytou halou a ubytováním

tel. 00420-165-62 31 53, 0602 44 99 72, fax 00420-165-62 20 70, 62 65 59
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

8.-11.3. EQUITANA - Světová výstava koní a veletrh - Essen
17.-18.3. ŠPANĚLSKÁ JEZDECKÁ ŠKOLA - GALA - Vídeň
23.-27.3. DUBAI WORLD CUP - velké světové dostihy - Dubai
5.- 7.4. VELKÁ NÁRODNÍ LIVERPOOL - nejtěžší překážk. dostih

12.-16.4. FINALE SVĚTOVÉHO POHÁRU Skoky(drez) - Göteborg
a dalších 15 zájezdů. Roční program na vyžádání zdarma zašleme

PEGASON - 142 00 PRAHA 4, VE LHOTCE 23, T/F 02/41471099
E-mail: equinet@iol.cz,  http://www.equinet.cz

ZÁJEZDY PRO
PŘÁTELE KONÍ 2001

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služ-

ba při nákupu sportovních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu plemenného mate-
riálu v zahraničí

Ing. J. Kutěj Ing. J. Hanulay
Purkyňova 10, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.:0616/ 22774 tel.: 07/81 52 30

Střední odborné
učiliště zemědělské
Praha - Velká Chuchle

Jediné komplexní vzdělávací
zařízení v ČR pro přípravu dosti-
hových jezdců a vedoucích pra-
covníků na úseku chovu koní
a trenérů dostihových a sportov-
ních koní.

Nabízíme získání kvalifikace
v těchto oborech:

1. Jezdec ošetřovatel
dostihových koní - 45-83-2

-tříletý učební obor (denní,
dálkové, externí)

-podmínky přijetí: úspěšně
dokončené základní vzdělání,
zdrav. způsobilost, nízká hmot-
nost, fyzická zdatnost, zájem
o obor

-ukončení studia: závěrečná
zkouška (výuční list)

-přihlášky k dennímu studiu
ihned, dálkové studium otevřeno
v roce 2002/2003

2. Trenérství dost.
a sport. koní  - 45-86-4,
(nástavbové studium)

-tříletý studijní obor (dálkové -
konzultace 1x měsíčně 3 dny)

-podmínky přijetí: výuční list
v oboru chovatel koní či v příbuz-
ném biologickém oboru

-ukončení studia: maturitní
zkouška

-přihlášky do 15. dubna, bude
otevřeno od školního roku
2002/2003

3. Vzdělávací kurz
specializovaný na pro-
blematiku sport. koní

-roční kurz (dálkové - konzul-
tace 1x měsíčně 3 dny)

-podmínky přijetí: maturitní
zkouška v SzeŠ, event. j iné
střední škole

-ukončení studia: kvalifikační
zkouška, pro uchazeče se ZZV
zkouška pro cvičitele koní

-přihlášky do 15. dubna
-cena kurzu: 4 500,- Kč
Upozornění: denní studium

učebního oboru je otevíráno kaž-
doročně, dálkové 1x za 3 roky
(od 2002/2003), nástavbové
1x za 2 roky (od 2002/2003),
kurz každoročně.

U závodiště 325/1,
159 00, Praha 5
Velká Chuchle

tel.: 02/ 57 94 10 94, fax:
02/900 018 01

e-mail: sou-chuchle@volny.cz

Stáj Amigo-Brus - Kunín
pořádají 24. února 2001
v areálu Sportovní stáje
Kubrický v Kuníně

AUKCI
Začátek v 11.00 hodin
Př ih lášky na adresu:  

Jan Kubrický, Kunín 177,
742 53 Nový Jičín

tel.: 0656/74 92 55, 
mob.: 0604 832 763.



●● Nabízíme zajímavé pracovní uplatnění pro pracovníka se zkušenostmi a zájmem vést mládežnický jezdec-
ký oddíl. Bližší informace tel.:0364/432110

●● Prodám chl. koně, 3r., KV 155 cm, hodný k dětem, tahá, nosí, cena dohodou. Tel.: 0441/475 436.
●● Prodám kl. 7l., imp. SRN o: Rogazzo (Rasso), m: po Woltferdl, KVH 163, 2r. sport. výkonnost -S-, výb. cha-

rakter, perspektivní, vhodná i pro juniory, zdravá. Cena 18 000,- DM, tel.: 0606 841 971.
●● Prodám 7l. kl. tm. ryzka s odznaky, vysoká, o: Diktant Písecký, vhodná na turistiku, sport, chov, vynikající

charakter, zdravá, cena 40 000,- Kč. Tel.: 0606 841 971.
●● Prodám 6let. valacha ČT po 429 Valát-14, ryz., hodný, spolehlivý, dobře přiježděný, vhodný i k dětem. Pro-

storné chody. Cena vč. nového sedla na míru 65 000 Kč. Rod. dův. Dohoda jistá. Tel. 0602 971716
●● Prodáme klisnu 5 let, hd., KVP 185 cm, o: Ramiro-47, m: po A1/1 Hviez-

dár, zapsaná v HPK ČT, skokové předpoklady. Poníka KVP 140 cm,
10 let, hd., tahá, nosí. Tel.: 0455/63 83 35.

●● Prodám tm. hnědku A1/1, 9 let, o: 2385 Behistoun FR., m: Elevece po Sil-
ver 2307, vhodná pro sport, chov. Cena 40 000,- Kč. Tel.: 0602/888 040,
069/689 01 63.

●● Prodám kl. ČT, 15 l., mohutná ryzka s odzn., hřebná po GRANTAST.
Cena 25 000.- Kč. Tel.: 0607 516 645, po 20.00 hod. 0329/786 002.

Inzerce

JEZDEC, jezdecký čtrnáctidenní zpravodaj. Vydává Vydavatelství CIN, Vladislavova 24, Praha 1, 110 00 tel. 0603 517 242,  02/57 21 26 79,
Fax: 02/850 54 07, E-mail: jezdec@mbox.vol.cz Redakce Cyril Neumann, Ivana Kovaříková. S redakcí spolupracují J. Gebauer -jge-,
Opava, E. Nesňalová -nes-, Brno, M. Barešová -bar-, M. Čištínová -čiš-, J. Souček, Lysá n/Labem, O.Havrlantová, Frenštát p/Radhoštěm.
Te. skup. 14 A/B 6, reg. značka MK ČR 6473. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt Praha č.j. NP 2893/1994 ze dne
20.12. 94. Tiskne JPM TISK, s.r.o. Na Popelce 19, 150 00 Praha 5. Grafické zpracování studio BESR, Na Popelce 19, Praha 5.

Masarykova 518/4a, 460 01 Liberec, 
tel.: 048/271 03 44, fax: 048/511 01 47.

Radotínská ulice 69, Praha 5
159 00 Velká Chuchle, tel.: 02/57 94 10 79 

Ostrovského 23, Praha 5
150 00 Smíchov, tel.: 02/51 56 15 83

Deset hodin pro Vás
Nová otvírací doba Po - Pá od 8.00 - 18.00

CN

●● kompletní sortiment jezdeckých potřeb

JEZDECKÉ A WESTERNOVÉ POT¤EBY
GALERIE A VETE·NICTVÍ

Po - Pá: 10.00 - 19.00 hod
¤ehofiova 9, 130 00 Praha 3, tel.: 02/627 98 83

http//konmo.webjump.com

A N K A®

P R E M I U M  Q U A L I T Y
D O G  A N D  C AT  F O O D

ŠPIČKOVÁ 
GRANULOVANÁ KRMIVA 

PRO PSY A KOČKY
Výhradní registrovaný dovozce: 
Kanadská obchodní společnost, 

Osecká 319, 751 31 Lipník nad Bečvou,
tel./fax: 0641/77 33 41 nebo 77 33 42

Od 1.11. 1999
v prodejně v Třebí-

či prodej veške-
rých jezdeckých potřeb na
splátky.
Nový český katalog jezdec-
kých potřeb firmy Equisport
na požádání zašleme na
dobírku.

Naše zboží můžete nakupovat
také v internetovém obchodě 

http://www.equi-shop.cz 
http://www.v2000/sedla.cz

Podrobnější informace -
objednávky, na adrese: 

EQUISPORT 
Žižkova 505 

Třebíč 674 01

Tel./fax: 0618-84 04 27, 
e-mail: equisport@atlas.cz, 

equisport@volny.cz
http://:www.equisport.cz

firma Ekvitan Plzeň nabízí
35 různých přívěsných vozíků
pro 1, 2 nebo 3 koně. Na všech-

ny druhy vozíků možnost leasingu

EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 08 PlzeÀ

Tel./fax: 019/745 19 14

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů


