
(LIPAN, BOXER), K. Papoušek (KODARCO,
CATRICK ORION ), J. Papoušek (BARMA,
AMARCORD, GEMINI T), J. Pecháček
(PAPAYA, VENEUR), Z. Žíla (CARTOUCHE,
PINOT GRIGIO), P. Doležal (POMPÖS,
ROCK’A’ROLL, DARI MANA DE SIVRI), J. Hruš-
ka (CALETTA Auto Sitta), A. Opatrný (SILVIO,
CRAZY LOVE, FAMOUS), M. Šoupal (GRANNA
ARGENTINA, ČARAS), L. Jandourek (OLZA Tis-
calli), V. Macánová (LISETTE, PRINCESS),
O. Nágr (ATLAS, PICADOR), M. Vítek (LORD),
J. Jindra (ATOM Schneider, CONTENDER
Naxos), V. Tretera (LUSSI), M. Málek (COURA-
GE), Z. Toth (MICHELE DE LA
BRYÉRE). Celkově tedy naše
zastoupení čítalo 21 jezdců a 38
koní.

Konkurence
Tomuto rozsáhlému poli čes-

kých jezdců přijelo do Poděbrad
konkurovat přes dalších 130
koní. Vezmeme-li v úvahu jako
měřítko kvality FEI žebříček
skokových jezdců, nejkvalitněj-
ším byl Polák Gregorz Kubiak.
Ten se pyšní v současnosti 140
příčkou a v Poděbradech byl
postaven nejvýše. To nám při-
pomnělo opět boj o olympijskou
kvalifikaci. Vedle výkonnostních
limitů, které pravděpodobně
nebudou pro naše nejlepší jezd-
ce tak zásadním problémem, je
zde onen postupový klíč, umož-
ňující olympijský zážitek pouze
třem nejlepším jezdcům naší
skupiny právě podle žebříčku
FEI. Ještě bez započtení výko-
nů A. Opatrného z Budapešti,
Bratislavy, Kyjeva a Moskvy byl
náš nejvýkonnější jezdec na
pátém místě. Jeho umístění je
momentálně na 240 místě. Zda-
leka nejlepší je 23. Samantha McIntosh repre-
zentující Bulharsko. Za ní je momentálně
v postupové pozici Elav Janiv z Izraele na 122.
místě, těsně sledován dalším Bulharem Rajče-
vem, který je 125. G. Kubiak ztrácí 15 míst
a náš A. Opatrný dalších 100. I když je do
konce kvalifikace ještě daleko, OH v Aténách je
zatím jen velmi těžko splnitelný sen. V televiz-
ním přenosu naznačil A. Opatrný nové možnosti
především ze strany nových donátorů. Přejme
mu i všem jeho pomocníkům v těchto jednáních
štěstí, protože jinak se česká skoková účast na
OH stane na další léta opět jen snem.

Pohár národů
První dvě soutěže byly pro jezdce zahřívací

a nejlepší umístění pro ČR získal v první soutěži
(135/145) D. Fialka a QUINTET (10.) a ve druhé
(145) J. Pecháček (VENEUR) a J. Jindra (CON-
TENDER Naxos), kteří skončili na 7. a 8. místě.

Již vzhledem k rozsáhlosti našeho týmu
a hlavně k současné výkonnosti mnohých dvojic
bylo zřejmé, že v českém týmu pro Pohár náro-
dů bude tlačenice. Zřetelná byla účast A. Opatr-
ného, K. Papouška a J. Pecháčka. O čtvrtou
týmovou příčku se ucházela celá řada jezdců.

(Pokračování na str. 2)
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PROSTĚJOV

M. Matějka - EFKUSWEG získali pro ČR
šesté místo v Grand Prix

Vyvrcholení letošní skokové sezóny přišlo
v záplavě národních závodů a reprezentačních
startů našich jezdců tak rychle, že jsme se
neměli ani čas moc těšit. A tak tu najednou bylo
další CSIO a centrem jezdeckého sportu se již
po mnohokráté staly Poděbrady.

Do České republiky tentokrát dorazila opět
záplava startujících. Celkově zde byli reprezen-
tanti se 17 států + naše ekipa a k Poháru náro-
dů se přihlásilo 12 kompletních týmů. Stejně
jako v Budapešti, Bratislavě i našemu CSIO
byla FEI přiřknuta úroveň čtyř hvězd. Ta vedle
zvýšené náročnosti na obtížnost a dotační úro-
veň soutěží přinesla i do ČR možnost splnění
výkonnostní kvalifikace na OH 2004.

Nominace
Na základě nominace skoková komise ČJF

a VV se za ČR do Poděbrad dostavili: T. Bajnar
(MGT DIAS), D. Fialka (LARCON Oil Team,
QUINTET), J. Kincl (LERY, GOMERA), M. Matěj-
ka (EFKUSWEG, SKARA SALDO), J. Opatrná

Volba nakonec padla na J. Papouška na
AMARCORD, který se s pomocí netradičních
metod zázračně rychle vyléčil nedávnou zlome-
ninu nohy.

Všichni další jezdci tak museli v pátek dopo-
ledne vzít zavděk soutěží do 140 cm. Mezi pat-
náctkou bezchybných bylo pět českých jezdců
a naše barvy zde nejlépe hájil M. Matějka na
EFKUSWEG (5.)

Pro samotný Pohár si ČR vylosovalo pátou
pozici a naši jezdci nastoupili do prvního kola
v pořadí J. Papoušek (AMARCORD), K. Papou-

J. Pecháček a VENEUR byli nejúspěšnější dvojicí českého
týmu v Poháru národů
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(Dokončení ze str. 1)

šek (CATRICK ORION), J. Pecháček (VENE-
UR) a A. Opatrný (SILVIO).

J. Papoušek nastoupil za ČR podruhé v živo-
tě a premiéru měl v letošní Budapešti. I v Podě-
bradech splnil svoji úlohu poměrně dobře
a zdálo se, že hlavně chyba na posledním
skoku byla velmi zbytečná. Protože byl teprve
pátým v pořadí nikdo v té chvíli netušil jakým
prubířským kamenem se právě poslední skok
stane. Závěrečná pasáž Poháru totiž přichysta-
la jezdcům distanc po triplebaaru se závěreč-
ným kolmým skokem. Ten pak s neúprosnou
pravidelností padal skoro pořád a s výjimkou
J. Pecháčka zde chybovali, a v případě jezdců
druhého kola hned dvakrát, i všichni naši jezdci.
Poslední skok znamenal v prvním kole 4 body
i pro K. Papouška a chybě se zde nevyhnul ani
finišující A. Opatrný. J. Pecháček nastupoval na
parkur se vzpomínkou loňské dvojnásobné nuly,
ale nepovedený nájezd na trojskok znamenal
zastavení. Za to se již letos inkasujÍ 4 body, ke
kterým již naštěstí přibyly pouze dva za čas.
Český tým pak skončil první kolo se 14 body
a společně s Irskem postoupil do druhého kola
z osmé pozice. S naprostou nulou se do druhé-
ho kola dostaly týmy Švédska a Německa, s 8
body postoupilo Polsko a Belgie, 12 bodů zna-
menalo postup pro Dánsko a Norsko. Před bra-
nami zůstali jezdci Egypta, Slovenska, Nového
Zélandu a Brazílie.

Ve druhém kole již nenastoupil J. Papoušek.
Bohužel CATRICK ORION K. Papouška skákal
sice dobře, ale přeci jen třikrát chyboval. V té
chvíli bylo jasné, že zbylí dva jezdci již mnoho
nezachrání. I tak potěšil diváky J. Pecháček
bezchybným výkonem. A. Opatrný si chybu šet-
řil opět až k poslednímu skoku a tak českému
týmu přibylo dalších 16 bodů. Celkový součet
pak stačil na 7. příčku. Zvítězili Švédové s 9
body před Belgií (12) a Německem (12).

Přeci jen déšť
I když letos jsme se na déšť skoro celé léto

těšili, organizátory CSIO Poděbrady příliš
nepotěšil. Již před čtvrtečním zahájením poně-
kud zkomplikovaly noční deště situaci ve stano-
vých stájích, ale díky obětavosti pořadatelů se
vše podařilo vyřešit. Naštěstí i obě zrekonstruo-
vaná opracoviště vodu dobře propustila a tak
zbývalo již jen kolbiště. To se se čtvrtečním
deštěm vyrovnalo ještě velmi dobře. Páteční
zamračené odpoledne naštěstí ještě déšť nepo-
kazil, ale v sobotu se již
v průběhu soutěží rozprše-
lo naplno. Naštěstí to
odnesl „jen“ skok mohut-
nosti a tak ještě slušně se
skákala stupňovaná obtíž-
nost do 140 cm, kde nás
potěšil především P. Dole-
žal na POMPÖS výkonem,
který zajistil ČR 3. místo.

Naplno však rozehrál
své umění v sobotní „140“
A. Opatrný. Společně
s dalšími 16 jezdci postou-
pil do rozeskakování.
Z českých to byli ještě
P. Doležal a ROCK’
A’ROLL, D. Fialka - LAR-
CON Oil Team, J. Papou-
šek - GEMINI T a O. Nágr
- PICADOR. Od rozeska-
kování oddělil J. Jindru
a CONTENDER Naxos
jediný bod za překročení
času. V rozeskakování
startoval A. Opatrný na
CRAZY LOVE jako před-
poslední a jeden senzač-
ně zkrácený nájezd zajistil
ČR vítězství. P. Doležal
skončil šestý a do první desítky se dostal ještě
D. Fialka (10.).

Skok mohutnosti se však již konal za vydat-
ného deště. Ex equo zvítězila dvojice jezdců
T. Jensen (CODAN) z Dánska a L. Založnik
(TOPAS) z Polska. Ti oba absolvovali výšku 200
cm a shodně shodili pokus o 215 cm. I tak však
byli pořadatelé určitě rádi, že vše dobře dopadlo
a že se na kluzkém terénu nikomu nic nestalo.

Plány se mají dodržovat
Naštěstí ještě v podvečer déšť ustal a i když

celé nedělní dopoledne hrozilo nebe další vodou,
pršet již nezačalo. V průběhu nedělního odpoled-
ne se pak oblačnost zázračně rozplynula
a v Poděbradech se končilo za jasného slunce.

Ještě pod hrozbou deště však soutěžili jezdci
při první nedělní soutěži (do 135cm) a zde nám
7. místo vybojoval M. Šoupal na ČARAS. Stejně
tak bleskově nečekaně byla odbyta ještě dopo-
ledne předposlední soutěž do 1. chyby do 140
cm. Ta bohužel předznamenala jedinou, ale
skutečně neuvěřitelně hrubou pořadatelskou
chybu letošního CSIO.

Ve všech dostupných materiálech byl totiž
začátek Velké ceny Poděbrad, kterou sponzoro-
vala firma Orling, deklarován na 15.00 hodin. To,
že televizní přenos zahajuje v 15.30 a musí
skončit v 16.45 bylo také známo dávno dopředu.
I méně zkušený pořadatel dokáže časový průběh
soutěže velmi snadno spočítat a výrazný časový
problém by přinesla jen nečekaně masivní účast
v rozeskakování. I když se k Velké ceně přihlási-
lo poněkud více účastníků, přesunout začátek
soutěže zcela na poslední chvíli na 13.00 hodin,
bylo nejen naprostým ignorováním diváků, ale
hlavně úplnou zbytečností.

A tak všichni ti, kteří v klidu dorazili do Podě-
brad ke sledování Velké ceny okolo 14 hodiny,
byli nemile překvapeni tím, že již neuvidí naše
nejlepší jezdce. Především výkon J. Pecháčka
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A. Opatrný - SILVIO

(VENEUR) a A. Opatrného (SILVIO) patřil ke
krásným zážitkům odpoledne, i když je oba jedi-
ná chyba vyřadila z bojů o přední pozice. Pozdě
příchozí také neviděli jediného čistého českého
jezdce M. Matějku na EFKUSWEG, který hned
na začátku soutěže české publikum dobře nala-
dil. Nezaviněné opozdilce tak potěšil především
V. Tretera s LUSSI, kteří absolvovali také pouze
s jedinou chybou, stejně jako J. Papoušek na
AMARCORD. Ten však ještě přidal bod za pře-
kročený čas.

Plánovaná přestávka k úpravě terénu po 30
jezdci se ještě dala pochopit, ale přerušení na
dalších téměř 50 minut po 40 jezdci jenom dolo-
žilo, že tentokrát se někdo skutečně přepočítal.

Od zahájení televizního přenosu však již
běželo vše jak na drátkách a do televize se
téměř na minutu vešla i celková jedenáctka
bezchybných. Ta navíc v 63 členném startovním
poli dokladovala i zkušenost stavitelů kursu
v čele s A. Tůmovou.

Naše přední stavitelka připravila jezdcům
a koním Grand Prix, které mohlo z prvního
pohledu vypadat obtížné. Nakonec se ukázalo,
že obtížnost byla odhadnuta dobře a většina
dvojic se dobře vyrovnala jak z mohutných
oxerů složeným dvojskokem, distancí mezi
zahajovacími skoky či po vodním příkopu, ale
i s před tribunou stojícím trojskokem.

Česká republika měla v GP na naše poměry
neuvěřitelných sedmnáct dvojic. I když někteří
přeci jen přecenili svoje schopnosti, většina jezd-
ců překonala kurs slušně a zkušenost s takto
obtížným parkurem jim může být k užitku.

Jak již bylo řečeno, mezi jedenáct bezchyb-
ných se dostal pouze M. Matějka na EFKUS-
WEG. V rozeskakování inkasoval 4 body na
distanci mezi prvními skoky. I tak, díky této dvoji-
ci, zanechalo 6. místo Česko ve společnosti nej-
lepších. Z vítězství se radoval v Poděbradech již
podruhé Nor T. A. Hansen. Ten byl nejrychlejší
mezi v rozeskakování čtyřmi bezchybnými. Na
dalších místech skončili G. De Roock (LIBERTY)
z Belgie a v Poděbradech také velmi úspěšný
N. Arvidsson (CAGLIOSTRO) ze Švédska.

A nyní do Atén
Soutěž sotva skončila a diváci se pomalu roz-

cházeli, ale naši reprezentanti již plánovali další
zájezd. Ten patří, i přes zkušenost z minulých
let, k přeci jen stále ještě exotickým a v neděli
21. září nastoupí v italské Ankoně na loď do
Řecka koně A. Opatrného GRAND a SILVIO,
K. Papouška CATRICK ORION a MAMA MIA,
M. Matějky GRANNA ARGENTINA a ČARAS
a M. Málka COURAGE. C. Neumann
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První zářijový víkend 6.-7. 9. byl na kolbišti
TJ Baníku Ostrava ve Staré Bělé vyhrazen finá-
lovému vyvrcholení seriálu skokových soutěží
KMK. V letošním roce se o tituly nejlepších ple-
menných koní věkových kategorií čtyř, pěti
a šestiletých soutěžilo již potřinácté.

Tradičně dobrých výkonů v soutěžích KMK
dosahuje P. Doležal a již v minulosti se mu
podařilo mnohokrát nejlépe předvést koně ve
všech věkových kategoriích. Triumf trojnásob-
ného prvenství předvedl i tentokrát a v sedle
všech letošních šampiónů seděl právě on.

Čtyřletých se sešlo v Ostravě jedenáct. Nej-
více byl zastoupen český teplokrevník, kterých
se do finále probojovalo devět. Z vítězství se
však radoval majitel B. Starnovský, protože

dvoukolové -ZL- zvládl nejlépe podle hodnoce-
ní komisařů J. Šímy, J. Pellara, A. Starosty
a P. Hirky holštýnský LACALETTO (po Lavalet-
to po Langraf I, z Zenit III po Caletto II). Druhý
byl slovenský teplokrevník PHIL (Aquilas po
Athlet, z Paula po Popcorn) a třetí saský achal-
tekinec SINUHET (Silvio po Sandro Z, z Brets-
cher po Brandenburger) oba v sedle s
O. Nágrem a v majetku V. Nágra.

Pětiletých bylo třináct a tato kategorie absol-
vovala dvě kola úrovně -L-. Z prvenství se rado-
val opět B. Starnovský, když byl nejlépe hodno-
cen favorit soutěže slovenský teplokrevník
YELOW MAN/LOTAR (Landos po Lord,
z Honey po Div). Druhého umístěného koně
předváděl L. Vondráček, který je zároveň i maji-

telem. Stal se jím český teplokrevník ARGON 1
(Aramis po Arras, z Astorka po Topas) a třetí
skončil hannoverský CARNEWAL (Carismo po
Calypso II, z Walzertraum po Wendekreis)
J. Jelínka, kterého předvedl V. Tretera.

Mezi třinácti šestiletými se radovali opět příz-
nivci slovenského teplokrevníka, protože vítězství
získal další ze zástupců této plemenné knihy
CORSÁR (Cartago Z po Capitol I, z Corvona po
Corvet xx) majitele Z. Müllera. Na dalších místech
skončili belgický teplokrevník RICARDO (Catango
Z po Cantus, z Rinnetou po Ramiro) J. Kutěje
v sedle s P. Vachutkou a hřebec LAMORE (Laro-
me po Landgraf I, z Donauwind po Donnerschlag)
P. Wagnera na hřbetě opět s P. Doležalem.
Jistým zklamáním bylo před blížícím se chovatel-
ským šampionátem v Lanaken umístění vloni
v Belgii úspěšného LE PATRON (Z. Žíla, Mustang
Havířov), který byl sice hodnocen dobře, ale tři
chyby ho odsunuly až na desáté místo.

Doležalův hattrick v KMK

P. Doležal se opět radoval z vítězství ve všech třech katego-
riích finále KMK (vpravo šestiletý KORSÁR)

Foto J. Gebauer

Foto N. Crnková

Bundesšampionát ve Warendorfu Opatrný v Moskvě
Ve stejném termínu jako naše KMK probí-

hal v centru německého jezdeckého sportu ve
Warendorfu i tradiční německý bundesšampi-
onát. I když se zde nabízí určitá paralela
s naším KMK, jedná se o výrazně odlišný cho-
vatelsko sportovní model. Stejné je, že spolu
soutěží vrstevníci ve věkových kategoriích
a že jsou soutěže hodnoceny podle stylu. Tím
však paralela končí.

V SRN je kvalifikace a samotný bundes-
šampionát pojímán jako prověrka dědičnosti
sportovních vlastností a tudíž jsou k soutěžím
připouštěni i valaši. Bundesšampionát, který
se před deseti lety definitivně zabydlel ve
Warendorfu, je společně pořádán pro skokové
koně kategorie pěti a šestiletých, drezúrní
kategorie pěti a šestiletých a také pro pěti
a šestileté budoucí militaristy. Do Warendorfu
postupují koně na základě mnoha kvalifikací
a počty startujících v soutěžích bundesšampi-
onátu tak dosahují mnoha desítek dvojic.
Z těchto koní postupují nejlepší teprve po finá-
lových kvalifikacích do závěrečného nedělního
finále bundesšampionátu. I proto je již samot-
ná účast ve Warendorfu značně ceněna
a postup mezi finalisty je již skutečnou vizitkou
nejlepší kvality. Ve skocích jsou i ve finále
pětiletí hodnoceni na styl, šestiletí již závodí
podle klasického hodnocení.

Při letošním finále ve Warendorfu si pres-
tižní prvenství mezi pětiletými připsal EL
PASO s J. Kürten a mezi šestiletými CARLU-
CCIO (Cartago Z) s M. Bettinger. Pro české-
ho diváka je potěšující skutečnost, že kvalifi-
kace k finále byly obtížností zcela srovnatel-
né s finálovými soutěžemi KMK (snad
s výjimkou šířek oxerů). Další naše sebevě-
domí pozdvihujícím zjištěním je, že naši nej-
lepší koně jsou svoji kvalitou srovnatelní
s většinou startujících v SRN. Co se však
týče rozsáhlosti akce, počtu startujících, veli-
kosti střediska je však odstup našeho západ-
ního souseda až skličující.

Alarmujícím rozdílem pak je šampionátový
systém budoucích militaristů. Ten probíhá
také ve stylově hodnocené soutěži, kterou je
terénní parkur sestavený z crosových překá-
žek. Speciálně závodiště ve Warendorfu
poskytuje značnou obtížnostní variabilnost pro
všechny úrovně koní. Absolvování přehledné
soutěže o cca 12 - 14 skocích, při které
nechybí vodní překážka či terénní lavice, trvá
cca 3 - 4 minuty. Koním přibližuje všechny
budoucí obtíže crosových tratí a při tom není
tak zásadním fyzickým zatížením jako samot-
ná (i dílčí) soutěž. Návštěva ve Warendorfu je
tedy nejen značným sportovním zážitkem, ale
současně i nesmírně inspirující zkušeností.

A. Opatrný se ve dnech 5.-7. září snažil zís-
kat další body do celkové klasifikace Světové-
ho poháru centrální Evropy, která se konala
při CSI-A/W Moskva. Do ruské metropole
odletěli z Maastrichtu koně GRAND a COR-
NETO 6.

Pro CORNETO byly připraveny soutěže do
140 cm. V pátečním skákání dokončil s 8
body. Sobotní parkur se mu vydařil nejlépe
a po bezchybném výkonu obsadil IV. místo,
v neděli pak inkasoval 4 body.

GRAND se v pátek kvalifikoval do soutěže
Světového poháru výkonem 4 body v soutěži
do 145 cm. Bohužel zisk dalších bodů se ve
speciální sobotní soutěži nekonal, protože ten-
tokrát se naše dvojice neshodla. Po nepove-
dené kombinaci, kterou musel A. Opatrný
absolvovat napodruhé, a pozdějším zastave-
ním byl GRAND vyloučen. Naopak nedělní
Velká cena již opět zastihla oba v dobré formě
a po výkonu 4 body obsadil A. Opatrný
8. místo. Zvítězila H. Weinberg na LITTLE GUN.

V Moskvě nechyběla ani další zvučná
jména jako F. Sloothaak, J. Whitaker, W. Meli-
ger či P. Raymakers. Většina z těchto jezdců
pokračovala na skvěle dotované CSI Čerňa-
kovsk (300 000,- USD). To se konalo ve shod-
ném termínu jako naše CSIO a tak A. Opatrný
musel domů.
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Sportovní 
kalendáfi

19.-21.9. Brno - Holásky MČR/V
19.-21.9. Ostrava - St. Bělá L-ST
19.-21.9. Mariánské Lázně CDI***-W
20.9 Řitka Z-L
20.9 Stará Role ZM-L
20.9 Deštné v Orl. horách D/Z-L
20.9 Koldín Z-L
20.9 Brno - Veveří Z-S
20.9 Kozlov - Velké Meziříčí E/Z-S
20.9 Horní Heřmanice Z-L
20.9 Dolní MOravice L-S
20.9 Kamenice n. Lipou Z-S
20.-21.9. Kolín Z-PREM.ST
20.-21.9. Pecínov zrušeno
20.-21.9. Jemčina Z-T
20.-21.9. Hořice v Podkrkonoší Z-ST
21.9. Přední Kopanina D/L-TT
24.9. Koldín ZL-L
24.9. Brozany Z-S
26.-28.9. Pecínov C/L, CIC*
26.-28.9. Všemily finále ČSP
26.-27.9. Nový Jičín ZM-L
26.9. Ostrava-Hrabová Z-L
27.9. Stará Boleslav zrušeno
27.9. Přední Lhota ZM-ZL
27.9. Čakovičky D/Z-S
27.9. Tábor Z-L
27.9. Jemčina Z-S
27.9. Kaničky Z-L
27.9. Brno-Žebětín Z-L
27.9. Žďár n.Sázavou E/Z-L
28.9. Čakovičky D/S-T
28.9. Olšany L-S
4.10. Nymurk-Komárno ZM-L
4.10. Kolesa Z-L
4.10. Popice Z-L
4.-5.10. Most ZL-S
4.-5.10. Opava-Kateřinky L-ST
5.10. Pecínov zrušeno
5.10. Poděbrady ZM-L
5.10. Brno-Soběšice Z-S
11.10. Praha-Gabrielka Z-L
11.10. Mělník D/Z-L
11.10. Cheb-Háje ZM-ZL
11.10. Kolín Z-L
11.10. Brno-Veveří Z-S
11.-12.10. Hořovice ZL-ST
11.-12.10. Opava-Kateřinky Z-S

CSIYJ-A Babenhausen CSI/P Jazskowo
Jezdkyně L. Poláková (RAINBOW STAR)

a N. Roučková (GENETA, FATIMA) se ve
dnech 12.-14. září zúčastnily CSIYJ-A v němec-
kém Babenhausenu.

Páteční zahajovací skákání (135) dokončila
N. Roučková s oběma koňmi za 4 tr. body,
L. Poláková inkasovala osm bodů. Další soutěž
do 145 cm již byla kvalifikací na nedělní Velkou
cenu. N. Roučková na GENETA absolvovala se
4 body a na FATIMA s 16 body, L. Poláková
inkasovala také 4 body. Obě naše jezdkyně se
do finále kvalifikovaly.

Sobotní program vyplnila soutěž družstev,
kterou naše dvoučlenná ekipa nemohla absol-
vovat a tak využily naše mladé reprezentantky
alespoň rámcové soutěže do 135 cm. Zde
si N. Roučková na FATIMA odnesla 4 body
a L. Poláková 8 bodů.

Nakonec se však o České republice přeci jen
v Babenhausenu mluvilo. V nedělní Velkou
cenu (S*) absolvovala L. Poláková velmi dobře
a s jedinou chybou. Velmi dobrý čas ji nakonec
zařadil na 4. místo za bezchybnou trojicí. Z ní si
po rozeskakování vítězství vybojoval P. Weis-
haupt na CASABLANCA ze SRN. N. Roučkové
se nedařilo a s FATIMOU byla ze soutěže po
dvou zastaveních vyloučena.

L. Poláková - RAINBOW STAR

Š. Pospíšilová - GRANADA

Foto S. Polák

Bělouš CANTUS T, v jehož sedle jsme si
zvykli vídat Z. Zelinkovou, bude v následujících
měsících a sezónách již reprezentovat zemi tří
korun - Švédsko. Jak nám sdělili zástupci stáje
CANTUS T byl prodán před několika dny do
švédské stáje. Náhradou Z. Zelinkové bude
naopak 7l. CARUSO (Contender) ze stáje
D. Ahlmanna, kterého již čeští diváci viděli při
letošní Velké ceně Tarpan.

Ve stejném termínu jako se konalo CSIO, star-
tovala Z. Zelinková na LA MANCHE na šampio-
nátu mladých jezdců Holštýnska. V prvním kole
(140) skončila po čistém výkonu druhá a celkem
ve tříkolové soutěži (140+145+150) nasbírala
pouze 8 bodů a umístila se na 8. místě.

Cantus T za tři korunky

Cena Karla IV.

Naše reprezentace jezdců pony se vypravila
na první skutečný křest ohněm a ve dnech 12.-
14. září se zúčastnila CSI P-A v polském Jaz-
skovu nedaleko Poznaně, které bude v příštím
roce dějištěm evropského šampionátu pony. Za
ČR startovala K. Mestenhauserová (COLIN),
J. Perníčková (IRWEL), S. Erbeková (PRTTY,
LIPAN) a L. Kraicová (SABINA). I když již naše
jezdkyně mají zkušenosti ze zahraničními starty,
takto obtížné závody a střetnutí s nejlepšími
jezdci západní Evropy je čekalo poprvé.

Parkury stavěl holandský stavitel M. Volf
a od zahajovacích skákání byly na maximální
obtížnosti. V podstatě všechny parkury dosaho-
valy výšky do 120 cm a v našem domácím poje-
tí byly srovnatelné s těžkými soutěžemi stupně
-L- pro velké koně. Závěrečné GP pak bylo až
do výšky 130 cm.

Na kvalifikačních parkurech se našim repre-
zentantkám poměrně dařilo a dokonce jsme
díky L. Kraicové a S. Erbekové získali dvě umís-
tění, jednou na 4. a jednou na 5. místě.

Český tým se zúčastnil i Poháru národů, ale
ten byl bohužel nad síly našich reprezentantek.
S úspěchem se svého úkolu zhostila pouze
L. Kraicová na SABINA, která chybovala pouze
jednou. Překvapivě se tak jako naše jediná kva-
lifikovala do závěrečného GP a i zde absolvova-
la velmi dobře s výsledkem 12 tr. bodů.

Náš tým si tedy poprvé zkusil obtížnost, která
je obvyklá na podobných soutěžích v západní
Evropě a pochopitelně čeká případné zájemce
o ME. Mírným handicapem našich jezdkyň byl
věk a zkušenost koní, ale i samotné naše jezd-
kyně patřily k nejmladším. Soutěžím kralovali
jezdci ze SRN jak v týmové soutěži, tak v soutě-
žích jednotlivců. Nejúspěšnější byla R. Bergma-
nová na PLAYBACK, která zvítězila i v GP.

S. Erbeková bude zastupovat naše barvy
i na dalším CSI kategorie A při halovém konkú-
ru ve Wiener Neustadtu, které se koná v říjnu.

Ve dnech 6.-7. září se na kolbišti v Mělníku
uskutečnil jubilejní 30. ročník Ceny Karla IV.
Tradičně slušně obesílané závody tentokrát
poněkud poznamenala silná konkurence dalších
závodů, především finále KMK v Ostravě.

V sobotním -S- (na čas) se na startu sešlo
pouze 16 dvojic a z vítězství se radoval rychlejší
ze dvou bezchybných jezdců O. Vinzens na
HAPPY MAN (Stáj Cilka) před A. Terese Liska
na MORNING STAR STING (Stáj Pecháček).

V nedělním -S- (opět na čas) již bylo dvojic
26. Tentokrát viděli diváci tři bezchybné výkony
a vítězství T. Tesárka na ANNIE (Stáj Tesárek).

V závěrečném -ST- (Cena Karla IV) jubilejní
vítězství získala výkonem 4 tr. body Š. Pospíši-
lová na GRANADA (JS Dražice). Druhý byl
J. Pilecký na PEDRO 3 Dublet (Hořovice) před
T. Tesárkem s ANNIE.

Podzimní šampionát
mladých koní

Jak jsme již informovali, z iniciativy Svazu
chovatelů Slovenského teplokrevníka chované-
ho v Čechách probíhá na kolbišti Baníku Ostra-
va ve dnech 19.-21. září Podzimní šampionát
mladých koní. Zahajovací soutěže začínají
v pátek v 9.00 hodin a samotná první kola tříko-
lových šampionátů zahájí 5letí ve 13.00 hodin.
Těch je do Ostravy přihlášeno 34, 6letých uvidí
diváci 17 a 7letých 14. V sobotu zahajují soutě-
že v 10.00 hodin a v neděli v 9.00 hodin. Čest-
ným ředitelem šampionátu je prezident Svazu
chovatelů ST Z. Müller, výkonným ředitelem
P. Hudeček a hl. rozhodčím Jar. Pecháček.

Volnost v Chomutově
Po loňských prvních závodech ve skoku 

ve volnosti, pořádá K. Kašpárek 
v chomutovské hale druhý ročník Ceny
Města Chomutov ve skoku ve volnosti. 
Po loňských zkušenostech s vánočním 

termínem zvolili pořadatelé tentokrát ranější
termín a soutěže se budou konat 

28. října
Časový program soutěží nabízí divákům

v 10.00 hodin soutěž č.1 pro tříleté hřebce
a klisny na styl a ve 13.00 hodin soutěž 

č.2 - skok mohutnosti.
Pro případné zájemce o soutěž dodáváme

že startovné je 200,- Kč za koně. 
Kontakt a telefonické přihlášky přijímá 

Karel Kašpárek na tel.: 602 973 947.
Uzávěrka přihlášek je 23. října. Pochopitelně
je pro účast v soutěži nezbytné veterinární

osvědčení pro přesun pro rok 2003.
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Inzerce
●● Prodám sportovní koně - 10.l. valacha tm.hn. charakterní, skok st.

L-S, cena cca 75 000,- Kč, 3. letou klisnu hn. přiježděnou, dobré
chody, s dobrým původem, zapsaná v pl. knize, připravená pro
skok st. Z. cca 65 000,- Kč, 5.l. valacha hnědý strakáč hezký
a hodný pro rekreač. jízdu a nižší skákání, velmi pěkný. Dohoda
možná, tel.: 603 168 171, e-mail: studenec@tiscali.cz

Paradrezúra do Atén?
Naši paradrezúristé si dobře vedli na Mistrovství světa, které se konalo

ve dnech 2.-9. září v Moorselle. Handicapované jezdce ze 34 států světa
přivítalo jedno z největších jezdeckých center v Belgii.

Přes výrazně nižší ekonomické možnosti našich jezdců, kteří se ve
vybavení koňmi ani celkovým sportovním zázemím rozhodně nemohou
rovnat profesionálním paradrezuristům z Dánska, Německa či Norska, si
oba naši zástupci I. Hnízdilová - UNION (Mor. jezd. spol.) a J. Rous
s KARINO vedli dobře. Spokojen byl především J. Rous, který v nedělním
Kür obsadil v Malé rundě 12. místo a s velkou pravděpodobností si splnil
jednu z kvalifikací na paralympiádu do Athén.

Rolnická 120
747 05  Opava

e-mail: stajsupreme@volny.cz
N a b í z í m e :
● mladé koně od dvou do šesti let, dovoz SRN a Švýcarsko
● zajištění výcviku a tréninku ve spolupráci s Davidem Fialkou

David Fialka: 604 242 641, Martin Ohnheiser: 602 730 001

J. Rous - KARINO

Ve francouzském Jardy bylo ve
středu 17. září slavnostně zaháje-
no Mistrovství světa ve dvojspřeží.
ČR zde zastupuje L. Jirgala,
J. Kohout a J. Nesvačil st., vedou-
cího českého týmu dělá J. Pavel.
Šampionátu se účastní 64 jezdců
z 23 zemí světa a dotován je část-
kou 30 500 Euro. Současně se
soutěží dvojspřeží bude Jardy
dějištěm CSI**** (dotace 230 000
Euro), které přilákalo hvězdnou
konkurenci nejlepších skokových
jezdců. Netrpělivý příznivci spřeže-
ní mohou aktuální informace
z šampionátu nalézt na 

www.aso-equitation.com

MS Jardy

Letos již pošesté pořádala Sel-
ská jízda Čakovičky 30. srpna na
kolbišti v Nové vsi jezdecké závo-
dy. Nejzajímavější soutěží byla
postupná obtížnost se žolíkem (do
110), ve které si jezdci zvoncem
sami jízdu zahajovali i končili.
Z prvenství se radovala M. Žlabo-
vá na KEWIN (JK Mladá Boleslav).
Honební -L- pak patřilo T. Libicho-
vi na BEATRICE (Euroškola Lysá
n.L.). Vítězové byli tentokrát netra-
dičně odměněni živými cenami,
protože v Čakovičkách se jezdilo
o husy a selata.

Kolbiště v Čakovičkách ožije
opět v sobotu 20. září veřejným tre-
ninkem. Ten zahajuje v 10.00 hodin
na výšce 60 cm a pořadatelé zvou
všechny, i nepřihlášené, zájemce.

V Čakovičkách 
závodně o treninkově

Zahajuje Stuttgart

Jezdecký klub Frýdek Místek
byl o víkendu 6.-7. září pořadate-
lem 32.ročníku Bezručova poháru
a 3.ročníku Poháru juniorů ve sko-
kových soutěžích. Tyto závody
byly zařazeny do seriálu sedmi
závodů o skokové sedlo, které
věnovala fa Kentaur a vyhrál jej
P. Holešovský z Hipoklubu Natur
Horní Tošanovice.

Ve dvoukolovém Poháru juniorů
(-L-+ zkrácené -S-) bylo na startu
patnáct dvojic. Po bezchybném
výkonu z obou kol zvítězil
M. Škuta s DEKORTEM z Astry
Ostrava před J. Kučerovou se
SWINGEM ze stáje Swing Havířov

a K. Vokřálovou s ANGELIKOU
z Panské Líchy.

O Pohár obce Sviadnov ve
skoku -S- soupeřilo čtyřiatřicet
startujících. Tam byl také jediný
výkon bez penalizace a vítězství si
zajistil Jan Kubrický s GIJOMEM
Fides Agro ze Stáje Kubrický Sedl-
nice. Druhý skončil A. Ondryáš na
LUSY 2 z Frenštátu a třetí P. Kon-
vička s DUEL 1 z Bukanýru Kužel-
ka Orlová.

V hlavní soutěži, Bezručově
poháru města Frýdku Místku
(-L+S-) startovalo jedenáct soutě-
žících. Tam si vítězství zopakoval
J. Kubrický na GIJOM Fides Agro.
I druhý jezdec si své umístění
zopakoval a stal se jím opět
A. Ondryáš na LUSY 2 a třetí
skončila B. Višinková s AC QUEN-
TA z Astry Ostrava. (jge)

Bezručův pohár

Třetí ročník halového Světové-
ho poháru čtyřspřeží (World Cup
Driving) zahajuje při CSI Stuttgart
ve dnech 21.-23. listopadu. Po
poslední kvalifikaci, která se jela
v Donaueschingen se letošního
zimního seriálu zúčastní jezdci:
M. Freund, Ch. Sandmann, R.
Duen (všichni SRN), J. Boszik a J.
Dobrovitz (HUN), G. Schrijvers
(BEL), B. Exell (AUS), W. Ulrich
(SUI), T. Eriksson (SWE), Ch.
Weber (USA) a I. Chardon (NED).

Hvězdy ve 
Spruce Meadows

Hvězdný tým SRN ve slože-
ní  L. Beerbaum, O. Becker,
M. Ehning a Soren von Rönne se
zúčastnil 3.-7. září Poháru národů
při CSIO v kanadaském Spruce
Meadows. V konkurenci družstev
Belgie, Francie, Kanady, Švýcar-
ska a USA si také tento tým vedl
nejlépe a získal pro Německo další
Pohárové vítězství. Soutěž přiláka-
la na stadion v Calgary rekordních
57 210 diváků. Druhá skončila
Velká Británie před USA. Americ-
ký tým se tak dostal do vedení
Samsung Nations Cup Series před
Švýcarskem a Španělskem, proto-
že Velká Británie a Německo zís-
kávají body pouze v soutěžích
Superligy.

Ta pokračuje soutěží v Barcelo-
ně 21. září. Superligu i nadále
vede Francie před Irskem a Vel-
kou Británií.

V Praze zemřel 8. září ve věku
91 let bývalý československý
drezúrní reprezentant a pozdější
trenér František Janda. Jeho
jméno je spojeno s TJ Čs. filmu,
pro který získal několik mistrov-
ských titulů a mnoho soutěžních
vítězství. Pamětníci si jej pamatu-
jí především v sedle koní
NARVIK a ALARM. Poslední roz-
loučení s F. Jandou se konalo
16. září v Praze Strašnicích.
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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

- 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 446/8, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.: 566 622 774 tel.: 07/81 52 30
fax: 566 631 085

EEEEQQQQUUUUIIIISSSSPPPPOOOORRRRTTTT    ----     DDDDooookkkkuuuullll iiii lllloooovvvváááá
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

f irma 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: 377 451 914

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

Čakovičky 30.8. -Z- (48) 1. Tošovská -
DOLORES (Moudrý Kluky), stupň. obt. do 110 +
žolík (50) 1. Žlabová - KEWIN (Mladá Boleslav), -
HL- (13) 1. Libich - BEATRICE (Euroškol Lysá).

Hluboká n.Vl. 30.-31.8. dvouf. sk. 110/120 1.
Marková - TOYOTA (Mareš Skály), -L- 1. Draho-
ta - LEANDRA (Karsit), 2. Rosecká - ETOS
(Panství Bechyně), 3. Štětina - CEDRA (Holiday
Club), stupň. obt. do 130 1. Mayer - MAMBA
(Lučkovice), 2. Rosecká - ETOS (Panství Bechy-
ně), 3. Dvořáková - FLORA 5 (Bessy), dvouf.
sk. 120/130 1. Dvořáková - ČEJKA (Dobrá
voda), 2. Drahota - MATEO (Karsit), 3. Štětina -
CEDRA (Holiday Club), -S- 1. Rosecká - ETOS
(Panství Bechyně), 2. Drahota - LEANDRA (Kar-
sit), 3. Oulický - REMBRANT (Husinec), stupň.
obt. do 140 1. Dohnal - NANY (Rohan), 2. Oulic-
ký - REMBRANT (Husinec), 3. Hanušová -
KAMAZ (Lučkovice).

Frýdek - Místek 6.-7.9. stup.obt. do 110 (41) 1.
J. Hrůzek - LATEN (Frýdek Místek), volba dráhy
120 cm (25) 1. Holešovský - LUCKY RIVERO
(Hipoklub Natur), -L- (43) 1. Ondryáš - LUSY 2
(Frenštát), 2. Kučerová - SWING (stáj Swing), 3.
Bodlák - ARTEX 2 (JS Bodlákovi), Pohár juniorů -
L+ zkrác. -S- (15) 1. Škuta - DEKORT (Astra
Ostrava), 2. Kučerová - SWING (stáj Swing), 3.
Vokřálová - ANGELIKA (Panská Lícha), ostatní
(28) 1. Kubrický - GIJOM Fides Agro (Kubrický), 2.
Ondryáš - LUSY 2 (Frenštát), 3. Schmid - ARON 2
(Empresa Dol.Benešov), volba překážek 110 +
žolík (30) J. Hrůzek - LATEN (Frýdek-Místek), 2.
Šindelková - CAWER (Horymas Horní Město), 3.
Špalková - JUNGER (Caballero), -L- (33) 1. Kincl -
AC ATOM (Horymas Horní Město), 2. Holešovský
- ROMANCE (Hipoklub Natur), 3. Kuba - ASTERIX
1 (Kentaur), -S- (34) 1. Kubrický - GIJOM Fides
Agro (Kubrický), 2. Ondryáš - LUSY 2 (Frenštát),
3. Konvička - DUEL 1 (Bukanýr Kuželka), Bezru-
čův pohár -L+S- (11) 1. Kubrický - GIJOM Fides
Agro (Kubrický), 2. Ondryáš - LUSY 2 (Frenštát),
3. Višinková - AC QUENTA (Astra Ostrava).

Mělník 6.-7.9. handycap 70/80/90 pro jezdci
i bez licencí (42) 1. Kraicová - VIKI 3 (JK Mělník),
dvouf. sk. 100/110 (41) 1. Mestenhauserová -
COLIN (JK Mělník), dvouf. sk. 110/120 (34) 1.
Krajníková - CAPRIOSA (Accom Praha), -L- (26)
1. A. T. Liska - MORNING STAR STING (Pechá-
ček), 2. Kraicová - VINA (JK Mělník), 3. Lasabová
- KIKINA (Stáj Vaňha), handycap 70/80/90 pro
jezdci i bez licencí (47) 1. Kraicová - HONOUR (JK
Mělník), dvouf. sk. 100/110 (36) 1. Tošovská -
LINDA (Moudrý), -S- (16) 1. Vinzens - HAPPY
MAN (Cilka), 2. A. T. Liska - MORNING STAR
STING (Pecháček), 3. Lasabová - KIKINA (Stáj
Vaňha), dvouf. sk. 110/120 (39) 1. Vinzens -
LENA 1 (Cilka), -L- (34) 1. Matunová - ORIDO (JK
Hlaváč), 2. Bardonová - ETNA (Bardonová -
Hauzr), 3. Pejosová - GAL (Krakonoš Trutnov), -S-
(26) 1. Tesárek - ANNIE (Stáj Tesárek), 2. Vin-
zens - MENDY (Cilka), 3. Matunová - ORIDO (JK
Hlaváč), -ST- (8) 1. Pospíšilová - GRANADA (JS
Dražice), 2. Pilecký - PEDRO 3 Dublet (Altron
Hoffmeister), 3. Tesárek - ANNIE (Stáj Tesárek).

Klatovy 6.9. Malá cena Klatov -Z- (33) 1.
Zahoř - MARINA 3 (Zahoř), -ZL- (48) 1. Smaha -
CUGETA (Dýšina), Malá cena Klatov -ZL+L-
(24) 1. Daněk - ATTILA S (JS Schneider), 2.
Smaha - CUGETA (Dýšina), 3. Ovsjaniková -
LUISA 1 (Vlčtejn).

Ostrava 6.-7.9. finále KMK 4letí -ZL+ZL- (11)
1. LACALETTO - Doležal (Bost), 2. PHILL -
Nágr, 3. SINUHET - Nágr (Mariánské Lázně), 5
letí -L+L- (13) 1. YELLOW MAN - Doležal (Bost),
2. ARGON - Vondráček (Albertovec), 3. CARNE-
WAL - Tretera (Tretera), 6 letí -S+S- (13) 1.
CORSÁR - Doležal (ERC Mnětice), 2. RICARDO
- Vachutka (Pegas Bohdaneč), 3. LAMORE -
Doležal (Wagner).

Bolehošť 12.-14.9. jednospřeží (11) 1. Bar-
ták ml., 2. Poklop, 3. Jelínek, dvojspřeží (11) 1.
Pavel, 2. Vyrtych, 3. Moravec, čtyřspřeží (9) 1.
Škodný, 2. Vozáb, 3. Kastnerová, přebor VČ
kraje 1/Koníř, 2/Cerman, 4/Škodný.

Brno-Žebětín 13.9. -Z- (38) 1. Višňovská -
VALKYRA (JK Alima Soběsuky), -ZL- (27) 1.
Nahodilová - URSUS (sport.stáj Tretera), mini-
maxi -160cm (4) 1. Tretera - CARERRA 1, 2.
Tretera - CATON Z (Tretera).

Brno - Soběšice 14.9. drezura -Z 3- děti
a junioři (8) 1. Habásková -SAPIENS-K (Ronex
s.r.o. ), -Z 3- ostatní (17) 1. Hollá - CAPITOL (JK
Certa Brno), -L 1- děti a junioři (8) 1. Skripová -
CYKLON 1 (JK Skrip Dobročkovice), -L 1- ostatní
(20) 1. Dvořáčková - ZIFAN (stáj Vors), -DU- 2003
(14) 1. Zichová - DULCINEA K (JO Helios Most-
kovice), -JU- 2003 (10) 1. Dvořáčková - ZIFAN
(stáj Vors), 2. Gzyl - ANGELO 2 (Eguicentrum
s.r.o.), 3. Domšová - NARCIS (JK Adam), -JD-
2003 (9) 1. Charvátová - PASCOLINI (JK Panská
lícha), 2. Jeřábková - SAM (SJK Havlíčkův Brod),
3. Skripová - FATIMA (JK Skrip Dobročkovice), -
SG- 2000 (10) 1. Charvátová - PASCOLINI (JK
Panská lícha), 2. Jeřábková - SAM (SJK
Havl.Brod), 3. Půlpánová - DAF/ ONDRÁŠ (TJ
Equus Kinský), -IM 1- (9) 1. Charvátová - CEL-
BANT (JK Panská lícha), 2. Carva - TEREZA 3
(JK Carva), 3. Jeřábková - ORI (SJK Havl. Brod).

Poděbrady 11.-14.9. CSIO dvouf. sk. 135/145
(73) 1. Terceira - NAVANTUS (BER)...10. Fialka -
QUINTET (ČR), skok do 145 (74) 1. Kriegg - KIL-
RAMA (SRN).7. Pecháček - VENEUR (ČR), skok
do 140 (80) 1. Luiz De Azevedo Filho - ECLAIR
DES ETISSES (Bra) ..5. Matějka - EFKUSWEG
(ČR), Pohár národů (12) 1. Švédsko, 2. Belgie, 3.
Německo.7. ČR, stupň. obt. do 140 (30) 1. T.A.
Hansen - ECU DE MIEUKESTELT (NOR).3. Dole-
žal - POMPÖS (ČR), skok do 140 (44) 1. A. Opa-
trný - CRAZY LOVE (ČR), B. Goodin - LANDMINA
(NZ), mohutnost 200 cm (9) ex equo 1. Jensen -
CODAN (DEN), Založnik - TOPAS (POL).4. J.
Papoušek - BARMA, Opatrný - FAMOUS (ČR),
skok do 135 (41) 1. Herbert - GIGOLO (GER)..7.
Šoupal - ČARAS (ČR), skok do 140 cm do 1.
chyby (22) 1. Arvidsson - WAIT FOR ME
(SWE).8. Nágr - PICADOR (ČR). GP viz referát.

Výsledky


