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Tﬁikrát skokov˘ pohár
Velká cena Radegastu
Již 33. ročník Velké ceny Radegastu proběhl ve
Frenštátě pod Radhoštěm 16. a 17. srpna. Výsledky
hlavní soutěže se započítávaly do Českého skokového
poháru a byly tak jejím osmým kolem.
V prvních soutěžích byl úspěšný především Z. Žíla.
Nejprve mezi padesáti dvojicemi ve stupňované obtížnosti do 120 cm se žolíkem zvítězil na FARADAY a
poté ve skoku -S- mezi padesátitřemi startujícími získal
prvenství na PINOT GRIGIO. V nedělní stupňované
obtížnosti do 120 cm patřilo vítězství domácímu
A. Ondryášovi s LUSY 2.
Velká cena Radegastu byla tradičně dvoukolová.
V prvém kole (prémiované -ST-) nastoupilo třicet dvojic. Soutěž byla velmi vyrovnaná a osm dvojic bylo bez
penalizace a devět s jednou chybou. Vítězství si zajistil
nejlepším časem opět Z. Žíla s FARADAYEM
(Mustang Lučina) před V. Treterou na LUSSI (SS Tretera) a D. Fialkou - QUINTET (Supreme Opava). Dále
se umístili J. Skřivan s LABE JAMES CAC Leasing ze
Stáje Manon a T. Bajnar s MGT DIAS (MGT Ostrava).
Ve druhém kole (zkrácené -T-) odstartovalo dvaadvacet dvojic. Zde již byly jen dva výkony čisté a to
zásadně ovlivnilo celkové výsledky. Zvítězil J. Skřivan
na LABE JAMES CAC Leasing a druhý skončil T. Baj-

nar s MGT DIAS. Na dalších místech se pak seřadili
V. Tretera na LUSSI, D. Fialka s QUINTETEM a
J. Kincl s GOMEROU (Horymas Horní Město).
Po osmém kole ČSP pak bylo celkové pořadí seriálu Českého skokového poháru 1. J. Kincl (77 b.), 2.
J. Papoušek (76), 3. D. Fialka (71), 4. J. Skřivan (55),
5. A. Opatrný (53).
-jge-

Velká cena zámku Belcredi
Toto pořadí však nevydrželo dlouho, protože se
hned následující víkend konalo deváté kolo na kolbišti
společnosti Belcredi v Brně.
K soutěžím zde nastoupil i B. Chudyba ze slovenské stáje Žižka Bratislava a tak měly soutěže mezinárodní účast. B. Chudyba se na FELICITAS nejprve
blýskl třetím místem při stupňované obtížnosti do 130
cm a potom zvítězil v následujícím -S-.
Další klasické soutěže však již patřily zcela A. Opatrnému. Nejprve na FAMOUS zvítězil po rozeskakování
osmi dvojic v sobotním -ST- a s CORNETTO 6 byl druhý.
V nedělním -S- si před M. Šoupalem na C.C. CASH
Kentaur vybojoval prvenství opět na FAMOUS a patřila
mu i Velká cena zámku Belcredi. Na GRAND byl jediným komu se podařilo obě kola (-ST + zkácené -T-)
absolvovat bez chyb. Zatímco v -ST- viděli diváci devět
nul v -T- se to podařilo již jen dvěma dvojicícm. Po
GRAND to byl již jen VENEUR J. Pecháčka, kteří však
s 8 body z -ST- skončili na 2. místě. J. Pecháček obsadil i třetí příčku na PAPAYA před V. Treterou na
LUSSI, Z. Tothem s MICHELLE DE LA BRYERE. Ti
všichni docílili součtu 8 bodů a o pořadí rozhodoval
čas. Stejně tak tomu bylo i u dalších dvou jezdců
M. Šoupalovi (ČARAS) a J. Jindrovi (ATOM SCHNEIDER) na 6. a 7. místě a teprve potom začaly body na
kontech dalších přibývat.
Po tomto kole se do čela průběžného pořadí ČSP
dostal J. Papoušek (81) před J. Kincla (77), A. Opatrného a D. Fialku (71) J. Skřivana (62) a J. Pecháčka (60).

Evropa o medaile
Největší událostí evropské skokové scény byl šampionát, který
se konal ve dnech 20.-24. srpna
v rámci CHI Prinz Kari zu Fürstenberg Turnier v německém
Donaueschingenu. Letošní 47.
ročních prestižních závodů tak
přivítal skutečně elitní společnost.

Byli jsme při tom
Jak jsme již oznámili v Jezdci č. 16, doslova na
poslední chvíli nás překvapila zpráva o účasti našeho
jezdce M. Matějky v Donaueschingenu. Protože jednička stáje Wrbna KAŠMÍR si stále ještě vybírá zdravotní
dovolenou, ambice startu na evropském šampionátu
postavila na start EFKUSWEGA.
I když je M. Matějka zkušeným jezdcem, zprávu o
startu v Donaueschingenu jsme přijali se smíšenými
pocity, protože start na takovém turnaji patří přeci jen
do výrazně obtížnější kategorie. Ve středečním Warm
up to bylo ještě dobré, ale již čtvrteční první kolo evropského šampionátu naznačilo, že závod je určen jiné
výkonnostní třídě. I když v honebním parkuru do 150
cm spadly M. Matějkovi jen dva skoky, dosažený čas a
časová penalizace stačily ve startovním poli 77 dvojic
jen na 69. místo.
První kolo Poháru národů však již bylo určeno skutečně těm nejlepším evropským dvojicím a bylo nad
síly naší dvojice. Odpovídal tomu i výsledek EFKUS-

(Pokračování na str. 2)

Velká cena Plzně

Vítězstvím ve Frenštátě a v Plzni se J. Skřivan výrazně přiblížil k účasti ve finále ČSP

Srpen byl soutěžemi Českého skokového poháru
doslova nabitý a desáté kolo se konalo opět o týden
později ve dnech 29.-31. srpna v rámci Ceny Plzně.
Areál Slavie VŠ Plzeň se momentálně potýká s problémy, které vyplývají z těsného sousedství se stavbou
dálničního obchvatu a zájem startujících při soutěžích
Ceny Plzně jim pořadatelskou úlohu rozhodně neusnadnil. V pátek ráno se k soutěžím registrovalo celkem 215 koní.
Prvním vrcholem bylo sobotní -ST-. K tomu nastoupilo 30 dvojic. Kurs Z. Krpely absolvovalo celkem 14
koní bez chyby. V rozeskakování viděli diváci v pěti případech opakovaný bezchybný výkon a nejrychlejší byl
K. Papoušek na CATRICK ORION (JK Všemily) před
M. Šoupalem na GRANNA ARGENTINA (SK Olympia)
a O. Nágrem na ATLAS (JS Mar. Lázně). Dalšími
dvěma bezchybnými byli P. Doležal (ROCK’A’ROLL) a
J. Opatrná (BOXER).
V neděli pak závěrečnému vyvrcholení předcházela
Malá cena Plzně. Ta byla úrovně -S- a pro nejlepších
deset dvojic bylo připraveno jako finále zkrácené -ST-.
K postupu do finále nestačil tentokrát bezchybný
výkon. Ten předvedlo celkem 17 dvojic a tak o finále roz-

(Pokračování na str. 2)
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(Dokončení ze str. 1)
WEGA 43 bodů (šest shození, zastavení na vodě a
čas). Po tomto výkonu náš jezdec odstoupil a v celkové klasifikaci na něho zbylo 74. místo.
O závodu nám M. Matějka řekl: „S průběhem prvního kola jsem byl spokojen, ale druhé kolo zastihlo
koně se zánětem dolní čelisti. Nakonec jsme z Německa odjížděli s antibiotiky a tento handicap se určitě na
výkonu koně zásadní měrou projevil.“

(Dokončení ze str. 1)
hodoval čas. Ve zkráceném -ST- viděli diváci tři nuly a
nejrychlejší jízdu předvedl M. Šoupal na ČARAS (SK
Olympia) před M. Šlechtou s CELESTA Kalek (JK Všemily) a J. Jindrou na KENDY-S (JS Agrosport Sp. Poříčí).
Body do ČSP se rozdělovaly ve Velké ceně Plzně.
K parkuru úrovně -T- nastoupilo 28 dvojic. Přestože na
plzeňsku, stejně jako téměř všude, tři měsíce nepršelo,
většina přítomných by na jinak toužebně očekávaný
déšť ještě chvíli čekat vydržela. Těsně po zahájení -Tse na kolbiště snesla průtrž mračen, která zhruba
sedmi jezdcům sportovní výkon výrazně zkomplikovala. Jedním z prvních „postižených“ byl J. Skřivana na
LABE JAMES CAC LEASING (Manon), který však i
přes tuto nepřízeň absolvoval kurs jako první čistě.
Dlouho se zdálo, že se to již nikomu jinému nepodaří. V průběhu soutěže se na kolbiště opět vrátilo slunce
a s ním přišly i další výborné výkony. Postupně to byl
V. Tretera na LUSSI (Tretera Loukovice), O. Nágr ATLAS (Mar. Lázně), J. Jindra - CONTENDER
NAXOS (JS Agrosport) a K. Papoušek - CATRICK
ORION (JK Všemily).
V napínavém rozeskakování nasadil J. Skřivan jako
první bezchybnou a rychlou jízdou laťku značně vysoko. Rozeskakováním bez chyby mu dokázal konkurovat již jen K. Papoušek, ale v horším čase. Na dalších
místech se jezdci seřadili v pořadí V. Tretera, O. Nágr
a smůlu měl J. Jindra, který v dobře rozjetém rozeskakování před poslední překážkou na čerstvě rozmoklém
terénu upadl. J. Skřivan se dokázal stát potřetí vítězem
kvalifikačního kola ČSP a jeho postup do finále je již
velmi blízko.

Naposledy ve Všemilech
Před posledním kolem ČSP ve Všemilech, které
bude předcházet samotnému finále, je nejblíže k postupu do elitní čtyřky J. Kincl (83 bodů), J. Skřivan(80),
D. Fialka (75) a V. Tretera (71). Ti všichni by také ve
Všemilech neměli chybět. Na druhém místě ještě figuruje J. Papoušek s 81 body, ale toho z podzimní části
jezdecké sezóny definitivně vyřadila zlomenina nohy,
kterou utrpěl při tréninku ve středu 27. srpna.

Místo Finále do Athén
Termínové souběhy trápí nejen náš národní kalendář,
ale účast na národních vrcholech sezóny pochopitelně
komplikují i zahraniční soutěže. V termínu finále Českého skokového poháru ve Všemilech (26.-28. září) by
měli být jezdci P. Doležal, O. Nágr, Z. Žíla a Z. Zelinková na světovém chovatelském šampionátu v Lanaken.
Dalším ochuzením pak bude absence čtyř reprezentantů, kteří se chtějí zúčastnit CSIO v Athénách. Zde jsou
přihlášeni M. Málek (COURAGE), K. Papoušek
(KODARCO, CATRICK ORION), A. Opatrný (SILVIO a
CRAZY LOVE nebo GRAND) a M. Šoupal (GRANNA
ARGENTINA, ČARAS). I tak se však ve Všemilech, při
druhém finále ČSP, bude jistě na co koukat.

Jaké to bylo na špici?

L. Černovská - FLÉTNA TEREA vítězka
pětiletých (vlevo) a H. Pelikánová SAMANTA vítězka šestiletých

Drezúrní finále
Ve dnech 30. - 31. srpna proběhlo v Mariánských Lázních drezurní finále KMK. Z kvalifikačních kol, která probíhala na vybraných závodech
po celé republice, se do finále kvalifikovalo jedenáct 5ti letých a pět 6ti letých koní.
Na startu pětiletých se nakonec sešlo 10 koní.
Po 1. kole (-L O-) byla první D. Diringerová s klisnou ESEJ. Na druhém místě, se ztrátou 2 bodů,
se současně umístili L. Černovská - FLÉTNA
TEREA a K. Vaňková - CARINA. Na 4. místě
byla v té chvíli I. Plánková s německou klisnou
WONDERGOLD se ztrátou 10 bodů. Všichni
ostatní již měli větší bodový odstup a tak bylo
zřejmé, že vítězství získá jedna z těchto klisen.
Druhý den pak drezurní úlohu L1 suverénně zajela L. Černovská a získala tak s FLÉTNA TEREA
(412 Ermitaž z ZČ 996 Odysea, po 29 Quoniam
II - 69, chovatel i majitel E. Šimáčková) celkové
vítězství (1 109 bodů). Za ní skončili: K. Vaňková
- CARINA (993), I. Plánková - WONDERGOLD
(980) a D. Diringerová - ESEJ (969).
Soutěž 6ti letých byla jednoznačnou záležitostí
H. Pelikánové (JK Pavlík Pocínovice), která startovala se 3 klisnami. Vítěz byl jasný již po 1. kole,
protože výjimečná SAMANTA nemá konkurenci.
Skutečně tomu tak bylo a po dvou kolech (-S 0 +
S 1-) zvítězila SAMANTA (Sion - Tin Rocca H po
Tin Rocco, chovatel i majitel V. Hájek) z celkovým ziskem 1 180 bodů
Na druhém místě se umístila opět H. Pelikánová tentokrát s klisnou ANGIE (1 105). Tato klisna
ukázala také veliké schopnosti pro drezuru. Třetí
místo obsadil V. Čmolík s velmi dobrou klisnou
ELIPSA D’VIE (1 047). Čtvrtá byla zase H. Pelikánová na FLORESTA (1 034).

Sloothaak v Kyjevě

K. Papoušek - CATRICK ORION (JK Všemily) v Plzni jen těsně prohrál. Na rozdíl od
J. Skřivana však v domácím prostředí při
finále určitě startovat nebude, protože se
chystá na CSIO do Athén.

Evropa o medaile

Další body do centrální ligy Světového poháru se
rozdělovaly ve dnech 29.-31. srpna při CSI-W Kyjev.
Závody oslovily především jezdce ze zemí bývalého
Sovětského svazu. Ze vzdálenějších lokalit zde byl jen
náš A. Opatrný s koňmi SILVIO a CRAZY LOVE a pak
jezdci ze SRN. Za účastí družstva SRN stál především
F. Sloothaak, který má ve stáji i koně ukrajinského
majitele a současně hlavního sponzora kyjevského
CSI. Patří mezi ně i ADOLF D, účastník letošního lasvegaského finále. F. Sloothaak a ADOLF D tak ozdobili svoji přítomností i soutěže v Kyjevě a pochopitelně
byli po celé tři dny v centru pozornosti.
A. Opatrný zahájil hned v pátek vítězně a SILVIO
byl nejlepší v soutěži do 140 cm na čas. CRAZY LOVE
dokončila se dvěma chybami. V sobotu si zase umístění připsala CRAZY LOVE, která ve dvoufázovém skákání 140/140cm skončila čtvrtá.
K nedělní Velké ceně se sešlo málo přihlášek a tak
pořadatelé povolili jezdcům start se dvěma koňmi.
A. Opatrný tedy absolvoval s oběma svými koňmi.
Mezi 30 dvojicemi byl SILVIO sice v základním kole
nejrychlejší, ale udělal chybu. I tak stačil jeho výkon na
5. místo, protože pouze čtyři dvojice se rozeskakovaly.
Mezi nimi byla však i CRAZY LOVE, která po chybě
v rozeskakování skončila na 3. místě. Zvítězil německý
D. Deusser před F. Sloothaakem a tudíž náš zástupce
získal nejvyšší možný počet bodů pro Světový pohár
našeho regionu.
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S prvním kolem, započítávaným také do soutěže
týmů, si nejlépe poradil Dán T. Velin (EQUES CARBNUTE), ale v rozmezí desetin sekundy za ním skončili
jezdci M. Ehning (FOR PLEASURE), B. Mäendli
(POZITANO) a M. Baryard (BUTTERFLY FLIP).
V konkurenci 18 družstev si tak před pátečním dvoukolovým Pohárem nejlépe vedli Němci těsně před
Švédy, Francouzi a Švýcary. První páteční kolo tyto první
ambice potvrdilo. S úplnou nulou skončil tým Německa,
který škrtal výkon Ch. Ahlmanna 4 tr. body a bezchybní
byli také Francouzi. Značně si polepšila Belgie s výkonem 5 bodů a mimo hru nebyli ani Irové s 8 body.
Do druhého kola postoupilo deset týmů. Němci ve
složení M. Ehning (FOR PLEASURE), CH. Ahlmann
(CÖSTER), O. Becker (CENTO) a L. Beerbaum
(GOLDFEVER) přidali 8 bodů a s celkovým součtem
15,15 bodů jasně získali zlato. Ze stříbra se, přes zatížení 16 bodů z druhého kola, radovala Francie (25,30).
Bronz získalo Švýcarsko (28,86), po výrazně zlepšeném výkonu druhého kola (pouhých 5 bodů). O ten se
zasadil dvěma nulami především 22 letý S. Guerdat na
TEPIC LA SILLA. Druhý dvojnásobně bezchybný
výkon se podařil již jen irskému K. Babingtonovi na
CARLING KUNG. Dvojnásobně smutní byli Belgičané.
Ti sice z obou pohárových kol získali jen 11 bodů, ale
zatížení 23,14 z prvního kola jim na medaili dosáhnout
nedovolilo. Jen desetiny bodů za nimi skončili jako pátí
Irové (34,79).
V té chvíli se již také rozhodlo o 23 finalistech. Nejlepší pozici před závěrečnými dvěma koly měl v této
chvíli M. Ehning před B. Mändli a M. Baryard.

Sobotní Riders Tour
Mezi jezdci v Donaueschingenu však nechyběli ani
super jména z neevropských zemí. I těmto jezdcům
patřila sobota 23. srpna. Na programu byla Velká cena
Kari zu Fürstenberg, zařazená do prestižního seriálu
Riders Tour.
Do prvního kola nastoupilo 33 dvojic a závod přilákal
např. i brazilského R. Pessou (BALOUBET DU
ROUET) či P. Wylda (LAURISTON) z USA. Z prvého
kola, které je hodnoceno na čas, postupuje nejlepší
desítka do finálové „siegerrunde“, ke které se nastupuje
s čistým štítem. Jezdci tak musí absolvovat základní
kurs nejen čistě, ale i rychle, protože ani nula na překážkách nezaručuje účast v závěrečném boji. Tentokrát
však finále bezchybným neuniklo, protože nul viděli
diváci devět. Zvítězila H. Weinberg s KASTING HORSES GAVI (SRN), před R. Pessoou a Švýcarkou CH.
Liebherr (NO MERCY). Desátou příčku si zajistil A.
Pollmann-Schweckhorst (CANDY) s jedním tr. bodem.
Ve finále zvedaly výkony jezdců vyprodaný stadión
doslova ze sedadel. Nejprve se jako první dostala ve
výborné formě jezdící H. Weinberg pod 40 vteřin. Nejen
že překonala R. Pessou, ale vypadalo to, že si i tentokrát odnese vítězství. Nakonec však stačil výkon jen na
čtvrté místo, protože další tří němečtí jezdci byli ještě
rychlejší. Zvítězil O. Becker na LANDO před L. Beerbaumem s GLADDYS S a M. Ehningem na ANKA.

Supernapínavý závěr
Před posledními dvěma koly bylo celkově 11 dvojic
v rozmezí jediné chyby. Bylo tedy jasné, že každé
zaváhání bude velmi důležité. Diváci nakonec viděli
pět bezchybných výkonů a ve skupině oněch jedenácti
nejlepších se to podařilo pouze L. Philippaertsovi na
PARCO 4. Na druhé místo se před posledním kolem
probojovala M. Baryard a třetí byl v té chvíli S. Guerdat. Již to vypadalo, že překvapivě ze hry budou všichni němečtí jezdci. Stavitel trati O. Petterson však
zahrál domácím soutěžícím do noty. Čas posledního
kola byl natolik těsný, že vyhovoval především Němcům. Z devatenácti jezdců, kteří nastoupili do závěrečného kola neinkasovalo za čas pouze devět dvojic.
Bylo jasné, že medaile zajistí pouze bezchybné výkony. Z devátého místa zaútočil jako první M. Ehning
s nestárnoucím 17 letým FOR PLEASURE. Před něho se
však vzápětí dostal L. Beerbaum na GOLDFEVER a toho
zase hned předjel Ch. Ahlmann na CÖSTER. Protože na
řadu mělo přijít ještě pět dvojic, nikdo z této trojice se
ještě neměl důvod radovat. Nikomu z posledních pěti se
však již nula nepodařila a tak se nakonec na stupně vítězů již skutečně nečekaně postavili pouze němečtí jezdci.

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Dětské medaile
MČR Hradec Králové
Zkušení pořadatelé v Hradci Králové hostili ve
dnech 15.-17. srpna nejlepší jezdce z kategorie dětí
věku 12-14 let při jejich Mistrovství republiky v drezúře
e ve skákání.

Drezura
Startovní listina mistrovské soutěže v drezúře obsahovala 13 dívčích jmen. Již první kolo (-DU-) naznačilo,
kdo bude bojovat o medaile. Na prvním místě se s velkým náskokem usadila L. Pokorná na SENTRY (JK
Troja Praha), jediná drezurní specialistka na medailových místech. Rozdíly dalších byly minimální.
Po skončení druhého kola (-DD-) nastala velká nervozita zejména v ekipě Heroutic a netrpělivě se očekávaly
konečné výsledky. Nakonec pořadí na prvních místech
zůstalo nezměněno a za L. Pokornou skončila druhá
S. Křížová s CONCORDIA (JS Concordia Praha) před
J. Perníčkovou na DELTA (JK Heroutice). Jen velmi těsným rozdílem (0,79 %) přišla o medaili T. Dvořáková
(VÁNEK) z JK Jemčina. Pátá skončila K. Mestenhauserová na QUEREN (JK Mělník), která tak byla třetí umístěnou v drezúrní soutěži, startující i ve skákání.

další dvě medailová místa se rozeskakovaly jezdkyně
se součtem 8 tr. bodů.
Nejprve M. Křivancová na SHARON (Opegas
Děpoltovice) chybovala dvakrát a potom N. Stará na
HEKA (JK Železné Hory) jednou. J. Perníčková
s CARDIFF (JK Heroutice) tak mohla jet velmi opatrně
a za čistou jízdu si k bronzové medaili z drezúry vybojovala i skokové stříbro. I když na M. Křivancovou
zbylo pouze 4. místo, pro Pegas Děpoltovice bylo
potěšující, že další jejich jezdkyně M. Kabernová (TRIANA) skončila na 5. pozici.
-lou-

J. Perníčková (foto CARDIFF) získala
medaili jak ve skocích, tak v drezúře

Mladí jezdci J. Novotný (COUNTDOWN, PEGASUS),
R. Šafrata (BLESK, CORADO) a N. Roučková (GENETA, FATIMA) se pod vedením Z. Goščíka ve dnech 22.24. srpna zúčastnili CSN J/Y v polské Moszne.
V silné konkurenci polských jezdců a před nezvyklým množstvím diváků si naši jezdci v pátek a v sobotu vybojovali účast v nedělních finálových soutěžích a
získali i několik pěkných umístění.
J. Novotný a COUNTDOWN v soutěži mladých koní
(do 120 cm) obsadil nejprve 4.-5. místo a podruhé
skončil na 7.-8. místě. BLESK R. Šafraty s výsledky 0
a 4 tr. body absolvoval obě kvalifikace na finále Malé
rundy. Stejně s ním se k finále kvalifikovala i N. Roučková s oběma koňmi. FATIMA se navíc zúčastnila i
kvalifikací pro finále Velké rundy a po výkonech s jednou chybou získala jedno 9. a jedno 5. místo.
Ve finálových soutěžích se našim již nedařilo. Nejlépe se předvedl BLESK a R. Šafrata ve finále Malé
rundy, kde s jednou chybou skončil devátý. Ale ani
v neděli jsme nezůstali bez dobrého umístění.
J. Novotný (PEGASUS) a R. Šafrata (CORADO)
absolvovali čistě soutěž poslední příležitosti určenou
koním nekvalifikovaným k žádnému finále. Pro R. Šafratu znamenal tento výsledek 3. místo.
-lou-

Pony o tituly

Zkouška na Evropu

Foto P. Loudová

Vrchol sportovní sezony dětí na pony proběhl 29. 31. srpna ve Frenštátě pod Radhoštěm. Bojovalo se o
tituly v drezuře i ve skákání.

Drezúra
K vidění byla rozdílná úroveň jezdců i koní - na
některých byla i pro laika viditelná soustavná příprava
s drezúrním trenérem. Je velmi dobře, že je takových
jezdců mnohem více než loni.
Vítězka mladších dětí na pony do 135 cm (soutěž
spojená pro pony kat. S a A), resp. její kůň GILFACH
HAPPY BOY - hřebec plemene welsh mountain pony,
ukázali, že nemusí vždy platit tvrzení, že na pony
S není po drezúrní stránce co hodnotit. Byli nejlepší
v 16členném startovním poli.

Skoky

Foto P. Loudová
Z. Hájková - DIANA (JK Kavalo Tábor) získala zlato ve skocích

Mistři ČR 2003
Drezúra 8 - 12 let, pony do 135 cm, S. Rašková,
GILFACH HAPPY BOY (JK Horse-Way Babice)
8-12 let, pony B, V. Krátká, KIMBER (JK Mělník)
13-16 let, pony do 148 cm, F. Kološ, BAIEYS 1
(Pardubický JK)
Skoky 8 - 12 let, pony S, E. Šašková, LOTYNKA 2
(TJJ Betty Černuc)
8 - 12 let, pony A, V. Příhodová, MISS CALIBRUM
(JK PAM)
8 - 12 let, pony B, T. Pavlíková, CIPÍSEK 1 (JK Všemily)
13-16 let, pony do 148 cm, L. Kraicová, SABINA 3
(JK Mělník)

CSN J/Y Moszna

Skoky
Skokové soutěže začaly v sobotu stylovým -ZL-,
které hodnotil F. Lomský, Z. Goščík a O. Vondrouš. Nejvíce se líbila Z. Hájková na DIANA 21 (JK Kavalo Tábor)
První soutěžní kolo (-ZL-), kde ještě jezdci mohli
startovat se dvěma koňmi, dokončilo 17 dvojic s nulou
a tak do dalších kol nebyli v některých případech
vybráni ani koně absolvující první kolo s nulou.
Slavnostní ráz šampionátu zdůraznilo v úvodu odpoledního programu slavnostní defilé s představením
jezdců a dekorování drezur zakončené státní hymnou.
Zpestřením byl i seskok parašutistů doprostřed kolbiště, ale pak se již vše soustředilo na boje o medaile.
Druhé kolo (-ZL-) soutěží značně zamíchalo.
S nulou absolvovalo již jen osm dvojic. Do finále
postoupili např. jezdci z 26. a 28. místa a naopak
mnozí z čela chybovali. Se soutěží se rozloučil i
F. Doležal na ROCK’A’ROLL, který odskočil přímo do
oxeru a po následném nebezpečném pádu skončil jezdec v nemocnici. I když si tak pobyt v Hradci Králové
prodloužil až do pátku 22. srpna, naštěstí se mu nic
vážného nestalo.
K finále (-L-) nakonec nastoupilo 21 dvojic (nejhorší
s 9 body). Dosud byly s čistým kontem pouze čtyři
dvojice, dalších šest pak s penalizací 4 body. O nadvládě dívek v jezdectví svědčí i skutečnost, že na finálové startovní listině byla pouze dvě chlapecká jména.
Technicky náročný parkur dvojice A. Tůmová a
J. Pecháček nedokončil nikdo bez trestných bod.
Poslední startovala Z. Hájková na DIANA z JK Kavalo
Tábor. Ta ke dvěma nulám z předchozích kol přidala
jedinou chybu a tak bylo o zlaté medaili rozhodnuto.
Radost museli mít i komisaři úvodní stylové soutěže,
kteří právě tuto jezdkyni ohodnotili jako nejlepší. O

Pořadatelé vyhodnotili i několik zvláštních cen: nejmladší jezdkyně (A. Gogová, K Kotyzová a E. Štěpanovská), nejúspěšnější zahraniční závodník. Dorty
dostaly i dvě jezdkyně, které v průběhu mistrovství slavily narozeniny.
V rámci zahajovacích skokových soutěží byl vyhodnocen i druhý ročník Putovního poháru Equichannel.cz
o nejstylovějšího jezdce MČR. Ten si domů odvezla
Nathalie Crnková s KRISTAL (BOST B).
(heř)

I zde byly k vidění výkony různých úrovní, zde
ovšem více odpovídaly rozložení věkových kategorií
dětí. Jinak řečeno - bylo možné sledovat vyrovnaná
klání začínajících dětí na nejmenších pony i špičkové
skákání nejstarších dětí, z nichž někteří už se svými
pony reprezentují naši republiku v cizině.
V kategorii nejmladších dětí, kde nejsou překážky
příliš vysoké, šlo do rozeskakování po čistém výkonu
v obou kolech 8 dvojic, téměř polovina startovního
pole. I zde tři neshodili ani jednou, takže o titulu rozhodoval čas. Je otázka, jestli je to správné, jestli by např.
menší výška, kterou opravdu málokterý pony shodí,
nešlo nahradit technicky ještě obtížnějším parkurem.
V kategorii pony A se V. Příhodová a R. Císařová
rozeskakovaly o zlato, dalších sedm dvojic o stříbro.
Mezi nimi byla nejlepší vynikající jízdou „jako o život“
S. Krčmářová.
Soutěž starších dětí byla vypsána zároveň jako
otevřená. Pozvání přijaly ekipy Polska a Slovenska.
Nejlepší Polka A. Szajer skončila na 8. místě, Slovenka Plašeková na pátém.
O vítězství se rozeskakovaly 4 dvojice (k zisku
medaile tedy pro jednoho z nich nestačil ani čistý
výkon po tříkolové soutěži obtížnosti L + S + S). Nejlepší, zcela profesionální výkon předvedla L. Kraicová.
Tato 16letá reprezentantka si mistrovský titul zaslouží i
za ustálené výborné výkony během celé sezony.

-3-

Ve dnech 2. - 14. září se česká reprezentace dětí na
pony zúčastní CSI-P v polském Jaszkowu (dějiště ME
pony v příštím roce). Čtyři děvčata tvoří tým pro soutěž
družstev. Skákat se bude obtížnost do 115 a 120 cm.
Naše jezdkyně se případně mohou kvalifikovat i do
Grand Prix, ale ta má již úroveň ME, tj. 130 cm. Náš
tým bude tvořit čerstvá mistryně L. Kraicové a dále pak
K. Mestenhauserová (obě JK Mělník), S. Erbeková
(MJS Brno) a J. Perníčková (JK Heroutice).

Přeci jen na OH?
Olympijský sen J. Hatly a českých příznivců jezdectví a obzvlášť všestrannosti je po víkendu 22.-24. srpna
přeci jen poněkud reálnější. V těchto dnech se J. Hatla
(KYRENEJENALLAS) startující za ČR zúčastnil CCI***
ve skotském Blair Castle. V prestižní soutěži, jejíž
úspěšné absolvování je třetinou vstupenky na OH, se
J. Hatla v konkurenci 37 koní umístil na velmi pěkném
devátém místě.
Náš jezdec byl po drezúře dvanáctý, po terénní
zkoušce desátý a postup na konečnou 9. příčku mu
zajistil čistý parkur. Ke svému výkonu J. Hatla řekl:
„Kůň je ve velmi dobré formě. Bohužel jsme v terénu
inkasovali 20 tr. bodů za čas. Myslím si, že to bylo
poněkud zbytečné, ale jistou vinu na tom má, že těsně
před naším startem mělo několik dvojic na trati velmi
vážné potíže. Celá soutěž byla na 20 minut přerušena
a můj trenér velmi znervózněl a jeho order zněl jasně.
Dokončit bez pádu, bez ohledu na čas. I proto jsem jel
velmi opatrně. Nyní je naším dalším cílem CCI*** Boekelo (9.-12. října). Kdybychom dokázali výkon zopakovat, byla by výkonnostní kvalifikace na OH 2004 splněna. V olympijském roce bychom se pak mohli zaměřit
na sbírání bodů pro splnění poslední požadované podmínky k účasti na OH. Tím je prvenství mezi jezdci
východní Evropy a tyto body je pochopitelně možné
získávat i na západoevropských drahách, jejichž soutěže jsou bodově většinou výrazně lépe ohodnoceny.“
Poslední zpráva přišla z Thirlestane Castle, kde
J. Hatla a AMICUS K skončili v národní soutěži úrovně
tří hvězd ve startovním poli 40 koní na 15. místě. V terénu ani na parkuru neměla dvojice problémy se skoky,
ale inkasovala pouze za překročení časového limitu.

ZAJÍMAVOSTI

CSIO a Grand
Prix Orling
Mezinárodní závody v parkurovém skákání CSIO****W 2003 se konají ve dnech 11. až 14. září v Poděbradech. Tradičně největší pozornost na sebe poutá Pohár
národů. K tomu letošnímu, který proběhne v pátek 12.
září od 14.00 hodin, je zatím přihlášeno šestnáct družstev (Nový Zéland, Dánsko, Belgie, Švédsko, Polsko,
Itálie, Německo, Maďarsko, Egypt, Rakousko, Norsko,
Chorvatsko, Slovensko, Irsko, Brazílie a pochopitelně
chybět nebude ani český tým). O tom kdo všechno bude
reprezentovat naši zemi při CSIO se rozhodovalo na
jednání VV ČJF 3. září, ale tato jména ještě nebyla
v době uzávěrky Jezdce známa. Kdo z našich reprezentantů bude startovat v družstvu za Českou republiku
bude jasné až těsně před CSI 11. září. V úvahu připadají A. Opatrný, J. Pecháček, Z. Žíla, P. Doležal, J. Skřivan, M. Matějka, M. Šoupal, ale po posledních výkonech určitě i K. Papoušek.
Nedělní soutěž jednotlivců, ve které se budou rozdělovat i body do Světového poháru, se v Poděbradech pojede jako Grand Prix Orling s.r.o. K 1. září bylo
přihlášeno celkem 160 koní z 20 zemí světa, včetně
USA, Řecka, Malty a Bermud.
Od loňského CSIO došlo v jezdeckém areálu
v Poděbradech k zásadní rekonstrukci obou opracovišť. Díky dotacím Středočeského úřadu v celkové výši
1 900 000,- Kč (granty z Fondu sportu a volného času)
byly položeny nové drenáže a nový povrch nejdříve na
opracovišti u letních boxů a letos se dočkalo rekonstrukce také opracoviště za hlavní tribunou.
Vstupenky budou k dispozici při vstupu do poděbradského jezdeckého areálu v době konání CSIO. Ve čtvrtek je vstup zdarma, v pátek a sobotu je cena vstupenky
80 Kč, pro děti a důchodce 50 Kč, v neděli 100 Kč.

Časový program soutěží
11. září - 12.00 skoky jednotlivců
12. září - 10.00 skoky jednotlivců, ve 14.00 Pohár
národů Samsung Nations Cup
13. září - 10.00 skoky jednotlivců + skok mohutnosti
14. září - skoky jednotlivců, v 15.00 Světový pohár
Grand Prix Orling s.r.o.

Doležal a Macánová
v Hahnbachu
P. Doležal s koňmi POMPÖS a POWER PLAY a
V. Macánová s LISETTE a PRINCESS a s novou akvizicí
stáje šestiletou klisnou L’AMIE (SRN) se ve dnech 22.-24.
srpna zúčastnili závodů v německém Hahnbachu.
P. Doležal startoval na POMPÖS každý den v soutěži do 150 cm a po sobotním desátém místě (0 tr.
bodů) absolvoval dobře i závěrečnou Velkou cenu S**
s jedním shozením. POWER PLAY měla na programu
v pátek a v sobotu soutěže do 130 a 140 cm a v neděli
zakončila závody skokem do 150 cm se žolíkem výkonem 4 tr. body.
V. Macánová absolvovala na LISETTE také třikrát
skok do 150 cm. V pátek při skoku do 150 cm byla
bezchybná, v sobotu s jedním shozením a Velká cena
znamenala pro tuto dvojici výsledek 8 bodů.
PRINCESS absolvovala páteční i sobotní soutěž
s jednou chybou a stejně se jí dařilo i ve Velké ceně,
kde skončila se 4 body na 8. místě (šest dvojic bylo
bezchybných). Šestiletá L’AMIE absolvovala soutěže
na styl. Dvě do 120 cm a při závěrečné nedělní do 130
cm skončila na 6. místě.

TERMÍNY

Dvořáková obhájila
38. finále Zlaté podkovy se konalo v Humpolci
22.-24. srpna. Pořadatelé museli opět prokázat
svoji organizační zručnost, protože na startu soutěží všestrannosti se sešlo 90 dvojic a v soutěži
spřežení odstartovalo 20 startujících.
Součástí programu byla i soutěž pony, kde
systémem start cíl zvítězila S. Erbeková na
LIPAN (Moravská jezdecká spol.). V Soutěži
nadějí (21 start.) si po drezúře nejlépe vedla trojice B. Závodská (VENEZIA), M. Kralertová (MISTERY) a G. Krejsová (LADA 13). Z této trojice
vypadla nejdříve G. Krejsová, která inkasovala v
terénu, a po parkuru i B. Závodská. Přes dvě
chyby uhájila prvenství M. Kralertová (JK Jemčina) jen velmi těsně před P. Březinou na ELÁN 3
(JK Český Dvůr).
V Bronzové podkově (165 start.) se pořadí po
drezúře měnilo ještě výrazněji. Z vítězství se
radoval D. Musil na JUNICA (Glod Čejov) po
drezúře šestý před M. Záveskou (TREISI 1) a
S. Erbekovou (UNION).
Naopak ve Stříbrné podkově zvítězil M. Slezák
na SHAIR IBN ANS s naprostou převahou. Tu
demonstroval nejlepší drezúrou (o téměř deset
bodů) a nakonec i přes chybu v závěrečném parkuru jej od druhého J. Cipry (DAR CHURY) dělilo
13,40 bodů.
Prvenství v nejtěžší sedlové disciplině Finále
Zlaté podkovy obhájila loňská vítězska R. Dvořáková na BEATRICE (Cavalier Rynárec), která si
udělala slušný náskok již v drezúře a v průběhu
soutěže jej ještě zvýšila. Na druhém místě skončil P. Chvojka na GOYA (Chvojka-Stolany) a třetí
byl J. Kadavý na ANKER (JK Smrček).
Soutěže spřežení měly tradičně nejpočetnější
účast ve dvojspřeží. Mezi devíti jezdci prokázali
své dominantní postavení tradiční reprezentanti
J. Nesvačil st. (Sv. Ján) a L. Jirgala (Šinkvický
Dvůr). L. Nesvačil přišel o své prvenství až po
jedné chybě na parkuru. Třetí skončil stále se
zlepšující L. Vyrtych.
Mezi šesti jedničkami si ve všech třech částech nejlepším výkonem zajistil prvenstvíá T. Barták ml (Favory Bennice). Čtyřspřeží bylo pět a
zvítězil Z. Jirásek (JK Robousy) před K. Kastnerovou (Ranč Ladná) především díky výkonu v
maratonu. V této soutěži se o vzrušení postaral
P. Vozáb z NH, který se převrátil v maratonu a
ze soutěže odstoupil.

V Bolehošti i pony
JK Bohuslavice nad Metují - pořadatel závodů spřežení v Bolehošti Lipinách, které se uskuteční ve dnech
12.-14. září, zvou diváky ke sledování soutěží. Závody
budou i mistrovstvím východočeské oblasti a o tituly
budou poprvé bojovat i dvojspřeží pony. Podrobnosti o
závodech naleznete na www.volny.cz/lipiny
Program zahájí páteční drezúry v 9.00 hodin, sobotní maratony startují v 10.00 hodin a závěrečné parkury
budou probíhat v neděli od 11.00 hodin.
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Mariánské Lázně CDI přeloženo
Pardubice
Z-L, A/L
Dvoreček
C/Z-L
Kutná Hora
Z-S
Záryby
ZM-L
Měník
V/A-D
Dražka
Z-L
Nymburk – Hořátev
Z-S
Klatovy Luby
Z-L
Hlinky
ZM-L
Olšany
Z-S
Slavkov/Otice
Z-S
Horka nad Moravou
Z-L
Ostrava St. Bělá
finále KMK
Mělník
ZM-ST
Sviadnov
Z-S
Dolní Moravice
ZM-S
Slavkov u Brna
ZM-L
Přeštěnice
Z-L
Poděbrady
CSIO****
Bolehošť
A/S-T
Loštice
C/Z-ZL
Nymburk - Komárno
ZM-L
Vrchovany
ZM-L
Letohrad
ZM-L
Brno-Žebětín
Z-S
Čeladná
zrušeno
Ostrava - Hrabová
Z-L
Chlumec
ZM-L
Brno - Soběšice
D/Z-ST
Boskovice
ZM-S
Pribyslav
Z-L, D/Z-L
Plzeň - Bory
ZM-L
Brno - Holásky
MČR/V
Ostrava - St. Bělá
L-ST
Mariánské Lázně
CDI***-W
Řitka
Z-L
Stará Role
ZM-L
Deštné v Orl. horách
D/Z-L
Koldín
Z-L
Brno - Veveří
Z-S
Kozlov - Velké Meziříčí
E/Z-S
Horní Heřmanice
Z-L
Dolní MOravice
L-S
Kamenice n. Lipou
Z-S
Kolín
Z-PREM.ST
Pecínov
zrušeno
Jemčina
Z-T
Hořice v Podkrkonoší
Z-ST
Přední Kopanina
D/L-TT

Z. Zelinková nezahálí

E. Sidneva na CDI
V pátek 19. září v 9.00 hodin zahajuje podzimní vrchol drezúrní sezony CDI***-W Mariánské
Lázně (přeloženo z původního termínu 5.-7.9.).
Na jmenovitých přihláškách se dosud objevilo 25
jezdců s 37 koňmi (6 jezdců + 9 koní z ČR). Své
zástupce vysílají Řecko, Německo, Holandsko,
Rakousko, Polsko, Švýcarsko a Rusko. Svoji přítomností ozdobí české CDI i ruská jezdkyně
E. Sidneva, která do Mariánek přiveze i hanoverského ARTAX CONDOR.

Sportovní
kalendáﬁ

Foto G. Seibertová
Na 9. místě finále Bronzové podkovy se
umístila B. Chlumská (Tarlon) z JK Jemčina, které je teprvě 11 let

Voltiž o medaile
TJJ Lucky Drásov a JO Obora Tetčice pořádají ve
dnech 20.-21. září v jezdecké hale v Tetčicích u Rosic
Mezinárodní mistrovství ČR ve voltiži, v rámci kterého
proběhne i finále Českého voltižního poháru.
Soutěže budou zahájeny v sobotu i v neděli v 9.30
hodin. V sobotu také proběhne, v rámci sobotního
galavečera, slavnostní vyhodnocení Českého voltižního poháru a vyhodnocení Koně a Jezdce roku 2003.
Pořadatelé srdečně zvou všechny příznivce voltiže.
Vstupenky na Galavečer v ceně 99,-Kč objednávejte
na adrese: TJJ Lucky Drásov, Drásov 47, 664 24, tel.,
fax: 549 424 284, mobil: 602 849 321, e-mail:
tjj.lucky@worldonline.cz
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Úspěšné léto má za sebou naše reprezentantka
Z. Zelinková, která je na dlouhodobé stáži v SRN. Ve
dnech 19.-20. července se zúčastnila závodů v Hademarschenu (CSN) kde získala 5. a 9. místo s LA MANCHE v soutěžích do 140 cm a 10. místo na CANTUS T
v GP za výkon 4 tr. body.
Následovaly soutěže v Sollerupu 2.-3. srpna a zde to
byla dvě 5. místa ve stylových soutěžích do 30 cm
s VOLONTER T, 5. místo na LA MANCHE (130) a 4. místo
v GP na CANTUS T po bezchybném rozeskakování.
Ve dnech 8.-10. srpna pak přišlo CSI Behrndorf a
sním i 3. místo ve stylové soutěži pro VOLONTER T
(130) a vítězství pro CANTUS T ve 130cm na čas. Nejtěžší soutěž GP (S**) zde absolvoval LA MANCHE a
po výkonu 4 body skončil na 10. místě.
V termínu CSIO Poděbrady 12.-14. září bude
Z. Zelinková startovat na pozvání německé federace
na Holštýnské mistrovství ml.jezdců v Segebergu.

Paradrezúra do
zahraničí
Naši paradrezurní jezdci I. Hnízdilová a J. Rous
odcestovali na MS v belgickém Lanakenu, které se
koná 2. - 9. září. Šampionátu se účastní 35 zemí světa
a v sázce je vedle titulů i nominace na paralympijské
hry 2004 v Aténách.
Naši reprezentanti mají za sebou tři domácí závody a
jeden zahraniční výjezd na mezinárodní mistrovství
Rakouska, který se uskutečnil na začátku května.
J. Rous jezdí na vlastním koni KARINO, I. Hnízdilová na
UNION(Mor. jezd. spol.). Mistrovství Rakouska se konalo v jezdeckém středisku Kreuttal. J. Rous se umístil
v povinné úloze i v úloze na hudbu na 5. místě, I. Hnízdilová, jezdkyně čtvrté skupiny, získala v obou těchto soutěžích 7. místo. Na domácí scéně se paradrezúry konaly na
Přední Kopanině, v Brně Panské Líše a v Třebíči.

Lanaken se blíží
Opět se blíží světový chovatelský
šampionát v Lanakenu. V letošním roce
se bude konat ve dnech 25.-28. září.
Česká republika by zde chtěla mít opět
silné zastoupení a tak z ČJF odešla
žádost o devět startovních pozic. Přihlášeni jsou pětiletí LIGORETO (Mustang
Havířov, jezdec Z. Žíla), LICORI a
YELOW MAN (BOST, P. Doležal), šestiletí LE PATRON (Mustang Havířov,
Z. Žíla), VOLONTER T (Tarpan Odolena Voda, Z. Zelinková), CORSAR
(ERC, P. Doležal), CORREGIO K (Mar.
Lázně, O. Nágr) a sedmiletí LA MANCHE (Tarpan Odolena Voda, Z. Zelinková) a ATLAS (Mar. Lázně, O. Nágr).

Mělnický
Ponyfestival
Ve dnech 11.-13. srpna se v Mělníku
konal třetí Ponyfestival. V drezúře v kategorii pony A a ml. dětí zvítězila E. Šašková s GOFRENEM z Bety Černuc, v kategorii pony B pak domácí V. Krátká
s KIMBREM a ve st. dětech další domácí
K. Mestenhauserová s GÁRKOU.
Ve dvoukolové stylové soutěži
s finále na čas v ml. dětech na pony A
se se blýskla N. Crnková na KRISTAL
z JS Bost a v pony A byla nejlepší
A. Vojtková na PATRIK ze Stáje Otajan. Ve starších dětech byla obtížnost
obou kol zvýšena na základě velké
poptávky po možnosti plnit kvalifikační
kriteria pro MČR pony na stupeň „SP“
a pořadí tříí nejlepších z finále bylo
L. Kraicová - SABINA z JK Mělník,
K. Zítková - SHAGIRA z JS Opatrný
Hořovice a K. Mestenhauserová COLIN z JK Mělník. Středeční dvoukolové klasické skákání s finále v pony A
ovládla V. Krátká (GEJŠA) z JK Mělník. V pony B zvítězila T. Pavlíková na
CIPÍSEK (JK Všemily).
Vyvrcholením ponyfestivalů je vždy
„kvalifikační“ soutěž „KONRÁD CUP“,
která pochopitelně přitáhne i nejpočetnější startovní pole. Obtížnost druhého
kola na stupni „SP“ okořenil velký vodní
příkop v distanci mezi dvěma oxery.
Parkur S absolvovaly čistě J. Perníčková na IRWEL a K. Mestenhauserová
s COLINEM. Obě však měly po jedné
chybě z 1.kola a tak postoupily do rozeskakování proti L. Kraicové na SABINA
a A. Růžičkové s TANY. Nejšťastnějšími byly domácí - L. Kraicová a
K. Mestenhauserová, které si rozdělily
prvá dvě místa.
Seriál „KONRÁD CUP“ spěje ke
konci. Poslední možnost kvalifikace do
finále, které se uskuteční ve dnech
12.-14. prosince na Císařském ostrově už je jen 30. října až 2. listopadu ve
Všemilech.

Výstava Kůň
podesáté

titul. S arabskou klisnou SUMIKA zdolal
140 km dlouhou trať v distančním dostihu T za 8:33:06 hodin a stal se tak
zároveň i vítězem mezinárodního dostihu CEI***. Z devíti startujících dokončili
závod pouze čtyři dvojice.
Juniorskou mistryní ČR ve vytrvalostním ježdění se stala patnáctiletá
K. Kyselá s klisnou plemene český teplokrevník LAVINOU ze stáje Kyselý
Zábřeh. Osmdesátikilometrovou trať
stupně obtížnosti ST překonala za
5:14:54 hodin.
-kur-

K sobotní Velké ceně (-ST-) se přihlásilo 16 dvojic. V základním kole neudělali na parkuru pouze dva jezdci chybu.
M. Hentšel s LADOU z Baníku Ostrava,
který zvítězil s absolutní nulou a P. Eim
na CASSILIUS z Tlumačova. Ten však
byl penalizován za překročený čas
2 tr.b. Dalších pět dvojic jednou chybovalo a proto rozhodl čas. Třetí skončila
B. Višinková s AC QUENTA (Astra
Ostrava) před S. Hošákem s LORTZING
(Nový Jičín) a P. Humplíkem na GROM
Ferram z Opavy Kateřinek.
(jge)

Celkové výsledky

Superliga
v Rotterdamu

MČR sen. 140 km: 1. Jadlovský SUMIKA (Arabian Horse), 2. Vaněčková - TORTE OSTEO (JS Concordia)
9:49:44.
MČR jun. 80 km: 1. Kyselá - LAVINA (Stáj Kyselý Zábřeh), 2. Hanžlová SEDRIK 1 (JS Concordie) 5:15:00, 3.
Kyselý - VESÍR (Stáj Kyselý) 5:15:19.
CEI*** 140 km: 1. Jadlovský - SUMIKA (Arabian Horse) 8:33:06, 2. Chazel IPSIDE DE BOULSEGURE (Francie)
8:33:14, 3. Jirsa - BLESK (JS Concordie) 9:19:31.
CEI* 70 km: 1. Jadlovský - SHARBATH EL NIL ARAB (Arabian Horse)
3:52:20, 2. Matějčková - GANGES (JK
Hřebčín Jeníkov) 4:07:21, 3. Slívová BOYA (JK při ŠZP Lány) 4:07:21.
40 km: 1. Hervert - ELSA (JK Likoli
Litoměřice) 2:03:05, 2. Drásal - KASR
EL NIL ŠA, 3. Horký - KOHEILAN (oba
JS Veveří) 2:04:10.
20 km: 1. Kalinová - FRANZ (JK Lofran Kozlov) 84 body, 2. Filipová BLÁŽA (Stáj Penzion Omega) 81 bodů

Ve dnech 19.-21. září se již
podesáté otevřou brány výstaviště
v Lysé n.Labem při výstavě Kůň
2003. V průběhu let se stala výstava v Lysé důležitou součástí hipologické sezóny v České republice.
Vedle nezbytné komerční funkce
plní především funkci v celospolečenské propagaci koní. Výstava
každoročně přiláká cca 20 000
návštěvníků a to je pro většinu
hipologických akcí v České republice zcela neuvěřitelné.
I v letošním roce bude pro všechny příchozí připraven pestrý program, který vedle odborných chovatelských přehlídek nabídne i celou
řadu jezdeckých, zápřahových i
westernových vystoupení. Brány
výstaviště se otevřou v pátek 19.
září v 9.00 hodin.

Nejlepší
vytrvalec

V Černuci Chýle
V sobotu 16.8. se konaly tradiční srpnové závody v Černuci. I když se ve
čtvrtek před závody přehnala přes
oblast silná vichřice, v sobotu již bylo
vše dobře připraveno. Pořadatelům lze
vytknout pouze zcela nedostatečné
sociální zázemí pro diváky i jezdce. Nejspokojenější odjížděl z Černuci J. Chýle
(JS Chýle), který zvítězil ve dvouf. sk.
100/110 na WANDA a s koňmi ROMEL
a DUBIRA obsadil prvá dvě místa
v závěrečné volbě překážek do 120cm
se žolíkem.

Mistrovství ČR ve vytrvalostním ježdění - potřetí pod hlavičkou ČJF a poprvé s mezinárodním obsazením - se
konalo od 21. do 24. srpna v Zábřehu
na Moravě.
Vytrvalostní ježdění, nebo také
distanční dostihy, to jsou terénní jízdy
krajinou na čas, nebo v daném čase,
při nichž se prověřuje rychlost a vytrvalecké schopnosti koně, ale současně
také schopnost jezdce pro odhad vhodného tempa a chodu a jeho správného
využití. Během závodu totiž kůň prochází pravidelnými veterinárními kontrolami
a jeho zhoršená fyzická kondice může
být důvodem k vyloučení. Například při
dostihu na 140 km byla každých 30 km
předepsána povinná přestávka spojená
s veterinární kontrolou, při níž musela
být nejdéle půl hodiny po dojetí tepová
frekvence koně 64 tepů za minutu.
Mistrem republiky se stal P. Jadlovský ze stáje Arabian Horse Dolní Žandov, který tak obhájil loňský mistrovský

Poslední KMK
Albertovské kolbiště bylo ve dnech
22.a 23. srpna nejen místem Velké
ceny Albertovce, ale především závěrečného kola KMK před nastávajícím
finále, které proběhne v Ostravě
(5.-7. 9.). Velmi dobře organizované
závody sužovalo i v Albertovci pouze
teplo. Pískový povrch kolbiště byl i po
zavlažení brzy vysušen a tak si mnohdy
diváci připadali jak na saharské poušti.

Inzerce
● Prodám 3l. kl., o: 270 Diktant slatiňanský, m: SPK po Gidran XIV-46, spolehlivá v tahu i pod sedlem, březí po Gelidus A1/1 a dále 2l. valacha, o: 752 Varadero A1/1, m: SPK Aiša po Amon (výk. -ST-). Tel.: 499 898 165, 602 594 052.
● Prodám odstávče, hř. 6 měs., o: 793 Doven s.v., m: A1/1 po Monseigneur.
Tel.: 724 159 660.
● Prodáme 8l. valacha, výkonnost čistě -ZL-, perspektivní, velmi vhodný pro juniory nebo mladé jezdce. Cena 80 tis. Kč, možnost dohody. Tel.: 604 265 192.
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Poslední kolo Superligy se konalo při
CHIO Rotterdam 28.-31. srpna. V napínavém Poháru národů se radovalo
domácí publikum, když holandský tým
zvítězil jako jediný s úplnou nulou.
Třem členům holandského družstva
(E.van der Vleuten - AUDI’S JIKKE,
J. Tops - GRANDE DAME a A. Zoer LOWINA) se v Rotterdamu povedloa
obě kola bez chyb.O další místa rozhodovaly časy a týmy se shodným výsledkem 4 body se seřadily v pořadí Francie, Itálie a Švédsko. Na pátém místě
skončila Velká Británie s 9 body.
Velkou cenu Rotterdamu vyhrál po
rozeskakování tří dvojic L. Nieberg na
LOREANA (GER) před Belgičankou
S. Vangeenberge s ELODICE a
H. Bourdy na EVE DES ETISSES (Fra).
Nejaktuálnější pořadí Superligy je nyní:
Francie (52,33), Irsko (41,75), GB (36),
Holandsko (25), SRN (23,75), Belgie
(18,5), Švédsko (16,33) a Itálie (13,83).

Finále SP
2004 v Miláně
Pořadatelem finále Světového poháru ve skocích, které se uskuteční ve
dnech 21.-25. dubna 2004, bude Miláno. Hala Filaforum of Assago ještě
nikdy nehostila jezdecké soutěže a tak
to bude pro pořadatelský tým premiéra.

Drezurní fórum
Ve dnech 6. - 7. října se uskuteční 3.
světové drezurní fórum. Akademie rodiny Bartelsových se nachází v Hooge
Mierde v Holandsku. V programu je
zařazena dvouhodinová klinika U. Salzgeber a A. Kotasse. Mezinárodní klub
drezurních trenérů, zastoupený Sjefem
Janssenem a Hansem van Zettenem
předloží nový projekt pro olympijské
rozhodování drezury. Přednášky a diskuze jsou vedeny v anglickém jazyce.
Zájemci o účast se mohou informovat
na www.academybartels.com.

Výsledky

Zástupce firmy Böckmann

Mirošov 9.8. dvouf. sk. 100/100 1. odd. (9) 1.
Křivancová - SHARON (Děpoltovice), 2. odd. (28)
1. Půlpán - JESSTER (Remark), dvouf. sk.
100/110 (67) 1. Jindra - ALITA (Agrosport), štafet.
sk. do 120 (26) 1. Navrátil - OKLAHOMA, Vondráček - GRANT∞S (Vondráček Albertovec), -L- (41)
1. Jindra - COWLEY Kentaur, 2. indra - KENDY S
(Agrosport), 3. Vondráček - GRANT∞S (Vondráček
Albertovec),
Černuc 16.8. dvouf. sk.. 100/110 děti + jun. (6)
1. Střebáková - JOHN BARR (Iluze Makotřasy),
ostatní (27) 1. Chýle - WANDA (JS Chýle), -ZL(31) 1. Plachý - ATAMAN (PJK Gabrielka), -L- (20)
1. Zálešák - CHEEVA (JS Zálešák), volba př. do
120 + žolík 1. Chýle - ROMEL (JS Chýle).
Písek 16-17.8. -Z- zahajovací soutěž pro KMK
4letých (4) 1. Půlpán - JESSTER (JS Remark),
KMK 4letých -ZL- (4) 1. IZÁK 1 - Jindra (JS Agrosport), dvoufázové skákání 110/120 zahajovací
soutěž pro KMK 5ti a 6ti letých (16) 1. Kučera BENTLEY Kletečka (ZH Písek), KMK 5ti letých -L(10) 1. STAKKATA Biofaktory - Půlpán (JS
Remark), 2. BENTLEY Kletečka - Kučera (ZH
Písek), 3. LARAMIS - Navrátil (Vršovice), KMK 6ti
letých -S- (5) 1. M-LOUSAN - Jindra (JS Agrosport), 2. LAGRANDEUR - Chmelař (ZH Písek), 3.
QUIDAM - Kozák (JK Caletto), -L- (13) 1. Vojta REGENT (ZH Písek), 2. Zahrádka - DILLY (Faunus
Strakonice), 3. Kupcová - RONA (JK JS ARS
České Budějovice), -S- (13) 1. Kučera - FETYŠ
(ZH Písek), 2. Štěrba - MAMBO (JK Mlýnský Dvůr),
3. Vojta - REGENT (ZH Písek), dvoufázové skákání 110/120 (17) 1. Půlpán - JESSTER (JS
Remark), 2. Kučera - BENTLEY Kletečka (ZH
Písek), 3. Krajníková - ZAIRA 2 (Stáj Accom
Praha), -S- (18) 1. Půlpán - CHARLOTTE (JS
Remark), 2. Dohnal P. - BÁZE (JSK Rohan). 3.
Půlpán - LOGO 1 (JS Remark), -ST- (10) 1. Dohnal
P. - NANY 1 (JSK Rohan), 2. Půlpán - CHARLOTTE (JS Remark), 2. Kozák - WANDA (JK Caletto).
Stará Role 16.-17. 8. dvouf. sk. 100/110 (38)
1. Dajbych - CHARLIE CHAPLIN (Dajbych), volba
př. do 120 + žolík (54) 1. Zahoř - TIBETA (Zahoř),
-S- (43) 1. K. Papoušek - MAMA MIA 3 (JK Všemily), 2. Opatrná - BOXER (Opatrný Hořovice), 3.
Nágr - ATLAS (Mar. Lázně), -ST- (25) 1. K. Papoušek - ALEDA (JK Všemily), 2. J. Papoušek - GEMINI T, 3. J. Papoušek - BARMA (JO Srnín), dvouf.
sk. 120/130 (38) 1. Kozová - ALIGÁTOR (Svržno),
2. Daněk - CONTENDER S (JS Schneider), 3.
Švec - CLAIRE (Švec), stupň. obt. do 130 (41) 1.
K. Papoušek - ALEDA (JK Všemily), 2. Jindra CONTENDER NAXOS (Agrosport), 3. . J. Papoušek - VIKTORIE 1 (JO Srnín), -ST- (24) 1. Chelberg - AKTIV (Žižka Praha), 2. Balcarová - MAKEBO (ČJK KV), 3. J. Papoušek - GOLDESSA T (JO
Srnín), -T- (18) 1. Opatrná - BOXER, 2. Opatrný GRAND, 3. Opatrný - CRAZY LOVE (oba Hořovice).
Frenštát p.R. 16.-17.8. stup. obt. do 120 cm +
žolík (50) 1. Žíla - FARADAY (Mustang Lučina), 2.
Ludvík - CONY (Vel. Polom), 3. Zuvač - AMANDA
A (Steally Vítková), -S- (53) 1. Žíla - PINOT GRIGIO (Mustang Lučina), 2. Kincl - GOMERA (Horymas Hor.Město), 3. Tretera - CALANDRO (SS Tretera), stup. obt. do 120 cm (32) 1. Ondryáš LUSY 2 (Frenštát), 2. Skřivan - RYTMA CAC Leasing (Manon), 3. Tretera - CYPŘIŠ (SS Tretera), ST- (30) 1. Žíla - FARADAY (Mustang Lučina), 2.
Tretera - LUSSI (SS Tretera), 3. Fialka - QUINTET
(Supreme Opava), VC Radegastu -ST+T- (22) 1.
Skřivan - LABE JAMES CAC Leasing (Manon), 2.
Bajnar - MGT DIAS (MGT Ostrava), 3. Tretera LUSSI (SS Tretera), 4. Fialka - QUINTET (Supreme Opava), 5. Kincl - GOMERA (Horymas
Hor.Město).
Slavkov u Brna 17.8. -ZM- děti (5) 1. Prokeš LENKA (stáj Prokeš), ml. koně (5) 1. Chábková CENZUS (JK SŠ Boskovice), -Z- (31) 1. Holubářová - LÝDIE (JSC Slavkov u Brna), -ZL- (28) 1.
Holubářová - FORESTER (JSC Slavkov u Brna), L- (9) 1. Mamica - TITAN (JK Tlumačov), 2. Holubářová - FORESTER (JSC Slavkov u Brna), 3.
Dobrovolná - JURÁŠEK (JJ Fors Předklášteří).
Frenštát p.R. 19.8. KMK zahajovací pro 4l. stupň. obt. do 100 (18) 1. Hlaušek - DERMIT
(Albertovec), KMK 4l. -ZL- (17) 1. GLADIOLA Holý (Albertovec), GENIUS LYSÁK - Eim (Tlumačov), 3. ROSCHER FERERO - Hošák (Nový Jičín),
zahajovací pro 5l. -ZL- (9) 1. Hruška - COMMODO
(Opava Kat.), KMK 5l. -L- (9) 1. RAUL - Hošák
(Nový Jičín), 2. CONTINUAL - Lamich (Opava
Kat.), 3. LUCKY RIVERO - Holešovský (Hipoklub
Natur), zahajovací pro 6l. -L- (9) 1. Bajnar - MGT
HILTON (MGT Ostrava), KMK 6l. -S- (9) 1. PUERTO RICO - Eim (Tlumačov), 2. MGT HILTON - Bajnar (MGT Ostrava), 3. ABRAXAS - Fialka (Supreme).
Brno Belcredi 22.-24.8. Velká cena zámku
Belcredi stupň, obt. do 120 (40) 1. Váňa - ORION
4 (JK Sloupnice), -ZL- (16) 1. Mrkvica - PEGGY 4
(Uherčice), stupň, obt. do 130 (30) 1. Skřivan
ANDOLPH WEPOL, 2. Skřivan - ESPRITA
(Manon), 3. Chudyba - FELICITAS (Žižka Bratislava), stupň, obt. do 130 + žolík (30) 1. Bajnar MGT DIAS (MGT Ostrava), 2. Šoupal - C.C. CASH
Kentaur (SK Olympia), 3. Opatrný - COLOMAN
(Hořovice), -S- (14) 1. Chudyba - FELICITAS
(Žižka Bratislava), 2. Tretera - CYPŘIŠ (Tretera),
3. Kuřítková - MAJOR 1 (Korneta Brno), -ST- (15)
1. Opatrný - FAMOUS, 2. Opatrný - CORNETTO 6
(Hořovice), 3. Vítek - LORD (Bradáčův Dvůr), 4.
Pecháček - PAPAYA (Pecháček), 5. Vachutka CASANDRA (Pegas Bohdaneč), mohutnost (7) 1.
Skřivan - ANDOLPH WEPOL (Manon), -S- (27) 1.
Opatrný - FAMOUS (Hořovice), 2. Šoupal C:C:CASH Kentaur (SK Olympia), 3. Opatrný COLOMAN (Hořovice), -ST+ zkrácené T- Velká
cena zámku Belcredi (21) 1. Opatrný - GRAND
(Hořovice), 2. Pecháček - VENEUR, 3. Pecháček PAPAYA (Pecháček), 4. Tretera - LUSSI (Tretera),
5. Toth - MICHELE DE LA BRYERE (Belcredi).
Albertovec 22.-23. 8. zahajovací soutěže KMK
-Z- čtyřletí (18) 1. Hošák - DURANKA 1 (ŠZP Nový
Jičín), -ZL- pětiletí (12) 1. Hošák - RAUL 1 (ŠZP

firma Ekvitan Plzeň nabízí
35 různých přívěsných vozíků
pro 1, 2 nebo 3 koně. Na všechny druhy vozíků možnost leasingu
BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)
Vnitřní
a venkovní
boxy dle
evropských
parametrů

EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 08 PlzeÀ
Tel./fax: 377 451 914

Jezdecká škola Mariánské Lázně
● konzultační a výcvikové hodiny drezúrního ježdění (J. Holcbecher)
● 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. +420-354 623 153, 608 979 982, fax +420-354 626 559
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

E Q U I S P O RT - D o k u l i l ová
Velkoobchod - maloobchod s jezdeckými potřebami
Sokolí 23, 674 01 Třebíč
Tel./Fax: 568 820 577, mobil. tel.: 602 723 325,
e-mail: equisport@tiscali.cz
nejširší sortiment veškerých potřeb pro koně a jezdce v České republice

Výhradní dovozce švýcarské firmy STÜBBEN a holandské
firmy HORKA INTERNATIONEL WEAR na našem trhu

prodejna: Equisport - jezdecké potřeby, Žižkova 505, 674 01 Třebíč
Tel./Fax: 568 840 427, e-mail: equisport@tiscali.cz
www.equisport.cz

Ing. J. Kutěj
Purkyňova 446/8,
591 02 Žďár n. S.,
tel.: 566 622 774
fax: 566 631 085

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služba při nákupu sportovních koní doma
Ing. J. Hanulay
Farského 6 i v zahraničí
851 01 Bratislava - pomoc při nákupu plemenného matetel.: 07/81 52 30
riálu v zahraničí

Nový Jičín), -L- šestiletí (5) 1. Holý - AMOR 8
(Albertovec), KMK čtařletí -ZL- (18) 1. GENIUS
LYSÁK - Eim (Tlumačov), 2. CORD D - Hruška
(Opava Kateřinky), 3. GLADIOLA - Holý (Albertovec), -L- pětiletí (11) 1. LIGORETTO - Žíla
(Mustang Lučina), 2. IDEÁL - Holý (Albertovec), -S(7) 1. LE PATRON - Žíla (Mustang Lučina), 2.
PUERTO RICO - Eim, 3. CASSILIUS - Eim (Tlumačov), další soutěže -ZL- (30) 1. Feher - JODID
(Opava Kateřinky), -L- (39) 1. Hruška - NAGANE,
2. Feher-JODID (oba Opava Kateřinky), 3. Hentšel
- SALWADOR (Baník Ostrava), -S- (27) 1. Hentšel
- LADA (Baník Ostrava), 2. Vítková - CIVIK (Steally
Vítková), 3. Ludvík - JENY (Velká Polom), -ST- (16)
1. Hentšel - LADA (Baník Ostrava), 2. Eim - CASSILIUS (Tlumačov), 3. Višinková - AC QUENTA
(Astra Ostrava), 4. Hošák - LORTZING (ŠZP Nový
Jičín), 5. Humplík - GROM Ferram (Opava Kateřinky).
Záryby 23.8. -ZM- koně 1.rokem (5) 1. Peroutka - TIM 4 (Uhříněves), -ZL- (20) 1. Špačková LUKAS (Tachlovice), dvouf. sk. 100/110 (19) 1.
Šašková - NERO (Mirošovice), -L- (7) 1. Ledecký SAFÍR (St. Boleslav), pony 1. Krčmářová - LUCIE
(Fapaso).
Dunovice 23.8. -Z- (43) 1. Jungvirt - BLEGIE
(JK Jungvirt), -ZL- (51) 1. Svobodová - OTELLO 1
(Stáj Svobodová), stupň. obt. do 120 (36) 1.
Hanušová - SANTA 6 (Vspol Lučkovice), 2. Svobodová - OTELLO 1 (Stáj Svobodová), 3. Horčičková
- EROTIKA (TJ Holiday Horses), -S- (14) 1. Mayer
- MAMBA (Vspol Lučkovice), 2. Zahrádka - DILLY
(Faunus Strakonice), 3. Homerová - ONASIS (Stáj
Havel Strýčice).
Most 23.-24. 8. dvouf.sk. 110/120 (26) 1.
Pospíšil - CITIN (Židovice), -L- (19) 1. Koželuh TIFFANY (Větrný ranč Rychnov), 2. Justin - FREDERICK (Justin), 3. Řimnáčová - RUBIS (Equi
Club Louny), -L- Orling junior Cup (15) 1. Rosická MARIO (Iros Praha), 2. Mestenhauserová - TEDDY

(Mělník), 3. Bieliková - BROKEN PAULI (Krupka), S- (12) 1. Motygin - BERBER (Leon Blatná), 2.
Pospíšil - SHERLOCK (Židovice), 3. Koželuh QUERIDO (Větrný ranč Rychnov), stupň. obt. do
120 (24) 1. Koželuh - TIFFANY (Větrný ranč Rychnov), -S- Orling junior Cup (12) 1. Bieliková EXCALIBUR (Krupka), 2. Rosická - MARIO (Iros
Praha), 3. Bieliková - ALF (Krupka), -S- (15) 1.
Šlechta - CALINDO, 2. K. Papoušek - A LADY 2, 3.
K. Papoušek - LARAMON (všichni JK Všemily), ST- (13) 1. K. Papoušek - A LADY 2 (JK Všemily),
2. Rosická - MARIO (Iros Praha), 3. Šlechta - PREGANUS (JK Všemily).
Sviadnov 23.-24. 8. stupň. obt. do 100 (25) 1.
Hrůzek J. - LATEN (JK F-M), stpň. obt. do 110
(26) 1. Křivková - KARUSO (TJ Bruzovice), -L- (9)
1. Peřichová - LAVARON (Equicentrum), -Z- (31)
1. Špalková - JUNGER (Caballero), 110 do 1.
chyby (34) 1. Durčáková - JESKA (Beskyd Dobrá),
-L- (17) 1. Vitásková - GOLD CK Kozák Tour
(Casin Sviadnov), 2. Hentšel - GRAMIS, 3. Dziamsová - VÍTĚZ (oba Baník), -S- (7) 1. Hrůzek Vít. LIBERO (JK F-M), 2. Sandriová - GRENA (Stáj
Václav), 3. Tomková - LOZÁN (Casin Sviadnov).
Plzeň 29.-31. 8. Cena Plzně -Z- (70) 1. Luža IRAK (Slavia VŠ Plzeň), -ZL- (63) 1. Šoupal - C.C.
CASH Kentaur (SK Olympia), -L- (51) 1. Jandourek
- OLZA Tisvali (St. Boleslav), 2. Štochlová - TUNIKA (Hejdov), 3. Bardonová - VIKOMT (Bardonová Hauzr), -S- (63) 1. K. Papoušek - VINEA Kalek (JK
Všemily), 2. Bardonová - MAVERICK (Bardonová Hauzr), 3. Macánová - ROCKINA (Doležal), -ST(30) 1. K. Papoušek - CATRICK ORION (JK Všemily), 2. Šoupal - GRANNA ARGENTINA (SK
Olympia), 3. Nágr - ATLAS (Mar. Lázně), 4. Doležal - ROCK’A’ROLL (Doležal), 5. Opatrná - BOXER
(Hořovice), -L- (36) 1. Rédl - CASANDRA 1 (Bernartice), 2. Vondráček - GRANT∞S, 3. Vondráček NELSON (Vondráček - Albertovec), Malá cena
Plzně -S-+finále zkr. -ST- (51) 1. Šoupal - ČARAS

(SK Olympia), 2. Šlechta - CELESTA Kalek (JK
Všemily), 3. Jindra - KENDY - S (JS Agrosport), 4.
K. Papoušek - VINEA Kalek (JK Všemily), 5. Žíla GRAF CZECH (Mustang s.r.o.), Velká cena Plzně T- (28) 1. Skřivan - LABE JAMES CAC Lesing
(Manon), 2. K. Papoušek - CATRICK ORION (JK
Všemily), 3. Tretera - LUSSI (SS Tretera), 4. Nágr ATLAS (Mar. Lázně), 5. Jindra - CONTENDER
NAXOS (JS Agrosport).
Hybrálec 30.8. -ZM- (12) 1. Sitinová - NIGER
(SK LILIEN), -Z- (48) 1. Marková - ARDENA (JK
Poříčí), -ZL- (40) 1. Molík - MY TIME CAME NOW
(JK Kamenice), -L- (11) 1. Košťál - MERCURY
LESY (HD Horse Centre).
Skaštice 30.-31.8. drezura -Z 2- (33) 1. Holubářová - DERRICK (JSC Slavkov u Brna), -L 1(33) 1. Hollá - CAPITOL (JK Certa Brno), skoky
dvoufáz sk.100/110 - jun. (21) 1. Pokorná SVRATKA (Stáj Forte Svárov), dvoufáz. sk.
100/110 - ostatní (29) 1. Straka - LENKA (JK Alima
Soběsuky), -ZL- (51) 1. Lukšíková - FLORIDA (JO
Agrotonz), -L- (14) 1. Tušlová - ACCOR (TJ Real
Tetčice), -Z- jun. (22) 1. Zavadilová - OLIVER (JK
Haná), -Z- ostatní (36) 1. Lukšíková - FLORIDA
(JO Agrotonz), post. obt do 110 (53) 1. Višňovská
- VALKYRA (JK Alima Soběsuky), -L- (22) 1.
Urban - DESINA (stáj Vittoria), -S- (11) 1. Tušlová ACCOR (TJ Real Tetčice).
Velká Polom 30. 8. -Z- děti a junioři (18) 1.
Hentšel - MISIE 1 (Baník Ostrava), ostatní (34) 1.
Šipoš - FABIANA (Gesomont Bohumín), stupňovaná obtížnost do 110 cm žáci a junioři (21) 1.
Hentšel - MISIE 1 (Baník Ostrava), ostatní (46) 1.
Schmid - SILMEN (Empresa Dolní Benešov), -L(34) 1. Humplík - GROM Ferram (Opava Kateřinky), 2. Ludvík - JENY (Velká Polom), 3. Kubrický VINICIE Fides Agro (JK Amigo), .-S- (14) 1. Ludvík
- CONY (Velká Polom), 2. Schmid - ARON 2
(Empresa Dolní Benešov), 3. Ludvík - KAMPA
(Velká Polom).
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