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Cena spoleãnosti Orling
I když na mnoha místech naší země probíhají halové závody strefit se přesně do
potřeb naší jezdecké scény není snadné.
Pokud se to letos někomu podařilo tak to
bezesporu byla Cena společnosti Orling,
která se konala ve dnech 15.-16. března
v areálu na Nové Americe. Vedle velmi
dobře zvolených soutěží lehčí a střední
obtížnosti bylo vyvrcholením závodů skákání -ST-, které se téměř pro všechny reprezentanty stalo vítanou příležitostí prověřit
formu svých koní před nastávajícími reprezentačními starty, či před přibližující se
sezónou. Do areálu na Nové Americe se
tak dostavila kompletní špička s výjimkou
J. Pecháčka.
Sobotním vrcholem byl skok -S-. Na
startu se objevilo 30 dvojic. Parkur dvojice
J. Šíma a J. Kutěj absolvovalo deset dvojic
bez chyby a v následném rozeskakování
byl mezi třemi bezchybnými nejrychlejší
M. Matějka na EFKUSWEG (Stáj Wrbna
s.r.o.) před A. Opatrným na SILVIO
a CRAZY LOVE (Opatrný Hořovice). I další
bezchybní jezdci v sobotním -S- předznamenali velmi slušnou úroveň nedělního
vyvrcholení.
Tím byla Cena společnosti Orling -ST-.
K té nastoupilo 22 dvojic (12 jezdců).
V základním kole viděli diváci čtyři bezchybné. V té chvíli naprosto bezkonkurenčním dojmem působil především O. Nágr na
ATLAS. Sedmiletý bělouš z Mariánských
Lázní působil vyzrále, ukázněně a suverénně a není si jej těžké představit i v těch nejtěžších soutěžích. O. Nágr se sice do rozeskakování dostal pouze s tímto koněm, ale
i výkon dalšího bělouše PICADOR (4) patřil
k ozdobám nedělního odpoledne.
O vítězství se nakonec spolu s
O. Nágrem utkali ještě R. Chelberg na
AKTIV, Z. Žíla na PINOT GRIGIO a D. Fialka s LARCON OIL TEAM. Čas rozhodoval
mezi dvěma bezchybnými a rychlejší byl
tentokrát D. Fialka. Druhý, rozdílem 1,56 s.
skončil Z. Žíla před R. Chelbergem a
O. Nágrem. O. Nágr si odnesl i páté místo
za nejrychlejší výkon mezi jezdci s jednou
chybou v základním kole.
Společnost Orling při závěrečném dekorování odměnila zvláštními cenami i nejúspěšnější jezdkyni, kterou se stala L. Poláková, nejlepšího jezdce (A. Opatrný)
a i nejlepšího zahraničního účastníka. Tím
byl současně nejmladší jezdec závodů 14l.
B. Chudyba ze Slovenska.

Drahota střídá Švece
Areál na Nové Americe, který stále rozkvétá do větší krásy, především díky dobudovávání golfového hřiště, se tak opět blýsknul
vrcholnými skokovými soutěžemi. Hlavním
pořadatelem byl P. Švec, který si tak připomněl své několikaleté působení na tomto
místě. Po působení ve společnosti Equitop
v Tursku a krátké epizodě v čele jezdeckého
střediska Karsit v lázních Velichovky (téměř
v sousedství Nové Ameriky) čeká nyní
P. Švece další stěhování. Jeho domovskou
stájí se stane středisko Bardonová - Hauzr

v Malém Chlumci. P. Švec bude v budoucnu
působit jako trenér na „volné noze“ a operovat bude především v prostoru středočeského kraje. Jeho nástupcem ve Velichovkách
bude R. Drahota.
Novou Ameriku nyní ovládnou především jezdci discipliny reining. První závody
budou 30. března a druhé 19. dubna.
V obou případech se bude jednat o kvalifikační soutěže na ME, které se koná v italském Regio Emilia. Oba dny se bude začínat v 10.00 hodin a pořadatelé zvou všechny diváky ke sledování reiningových úloh.

David Fialka - LARCON OIL TEAM (Supreme Opava) zvítězil v prvním důležitějším měření
sil skokové sezóny 2003
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REPORTÁŽE

Prvenství v Küpsu
Ve dnech 6.-9. března se J. Jindra (JS
Agrosport Spálené Poříčí) s koňmi SIMBA
KENTAUR, ALITA, M-LOUSAN a ATOM
SCHNEIDER zúčastnil podruhé jezdeckých
závodů v bavorském Küpsu. Pořadatelé po
zkušenostech z prvních soutěží před třemi
týdny ochotně vyhověli společnosti ze Spáleného Poříčí a J. Jindra okořenil závody
jako jediný zahraniční účastník.
Díky věkovému spektru koní využil J. Jindra plně možnosti nabízené rozpisem soutěží.
Pětiletý hřebec SIMBA KENTAUR startoval
dvakrát úspěšně ve skoku do 110 cm (0 a 4)
a při Finále do 120 cm skončil s bezchybným
výsledkem na 7. místě. Stejně stará ALITA
využila soutěží přístupných 5-6 letým koním.
Dvakrát do úrovně 120 cm a jednou do 130
cm. Jednalo se o stylové soutěže a v jedné
„stodvacítce“ se ALITA líbila dokonce ze
všech nejvíce a získala 1. místo. Šestiletá
M-LOUSAN, která přišla do Spáleného Poříčí výměnou za klisnu RAMBELLU, absolvovala v Küpsu své vůbec první závody v životě. Díky svým schopnostem to byly dvě soutěže do 120 cm a i skok do 130 cm, kde
dokončila s jedinou chybou.
Pro hřebce ATOM SCHNEIDER bylo přichystáno měření nejtěžší. V průběhu tří dní
absolvoval třikrát soutěž stupně -T- (S),
včetně Velké ceny (S**). I když dokončil
s výsledky 16, 12 a 12 tr. bodů byl J. Jindra
i vzhledem k obtížnosti kurzů a lehkosti
shození s jeho výkony spokojen.

Reprezentanti na Strahově
Ve středu 12. března se v Praze na
Strahově sešli naši skokoví reprezentanti.
Manažer skokové komise pozval na setkání všechny jezdce, kteří v loňské sezóně
byli účastníky reprezentačních výjezdů
a startovali v Poháru národů. K setkání se
dostavili: P. Doležal, D. Fialka, A. Opatrný,
J. Pecháček, Z. Žíla, M. Matějka a M. Šoupal. Spolu s nimi zasedli k jednání i majitelé koní M. Ohneiser, Z. Tenkrát, V. Opatrný, V. Czabi, V. Hrnčiar a J. Kočí. Spolu se
Z. Goščíkem zastupovali skokovou komisi
ČJF a VV ČJF Jar. Pecháček, A. Pellarová, J. Kutěj a J. Skřivan.
Prvním bodem programu bylo velmi
stručné zhodnocení sezóny 2002, při kterém Z. Goščík ještě jednou pogratuloval
P. Doležalovi k vítězství v lize Světového
poháru centrální a východní Evropy.
Pak se však již hovořilo o plánech na rok
2003. Bylo zopakováno, že od 1. ledna
2003 bylo zahájeno kvalifikační období pro
OH v Aténách. Opět byly zopakovány
a vyjasněny podmínky předepsané FEI
k účasti v olympijské skokové soutěži.
I když jsme již tyto podmínky částečně
v Jezdci uvedli, přinášíme je ještě jednou
v komplexnější podobě.

Kvalifikační podmínky
účasti jezdců na OH 2004
(vybrány podmínky, které připadají
v úvahu pro jezdce z ČR)

Skoky
RAMBELLA DESCOR (foto archiv) J. Jindry uvolnila místo ve stáji pro šestiletou
M-LOUSAN

Nepřehlédněte
rozpis!!
Součástí dnešního Jezdce je opět rozpis na
halové závody. Ty tentokrát pořádá 5. dubna
Jezdecká společnost Agrosport ve Spáleném
Poříčí. Vedle všech aktivních jezdců zvou
pořadatelé i všechny diváky. Halové závody
se ve Spáleném Poříčí - Lhotce konají již po
šesté s zahájení soutěží je plánováno na
11.00 hodin. Vyvrcholením bude soutěž stupně -S-, která by měla začít ve 14. 30 hodin.

Celkový počet účastníků soutěže je
75 jezdců a koní
Pokud NF vysílá družstvo je maximum
4 jezdci, jinak maximálně 2 jednotlivci.
Kvalifikační podmínky pro účast jednotlivce jsou v podstatě dvě. Za prvé musí
uchazeč o účast na OH (jezdec i kůň, ale
není nutno ve dvojici) v období od 1.1.
2003 do 30. 6. 2004 dokončit první kolo
Poháru národů či Velké ceny na vybraných
CSIO nebo Velké ceny na vybraných CSI
s ne více než 8 tr. body, či dokončit první
kolo dvou kvalifikačních soutěží Světového
poháru na vybraných závodech s celkovým
výsledkem ne více než 4 tr. body.
Vedle soutěží uvedených na seznamu
kvalifikačních závodů v západní Evropě
jsou v rámci kvalifikace na OH na území
centrální Evropy zahrnuty: CSIO Budapešť,
Bratislava, Moskva, Poděbrady a Záhřeb.
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Druhou zásadní podmínkou je umístění
jezdce k 31. květnu 2004 na žebříčku FEI.
Česká republika se ocitla ve skupině C.
Tato skupina obsahuje celkem 27 států
především z centrální a bývalé východní
Evropy. Skupina C má pro účast na OH
rezervována tři místa a tudíž musí být
budoucí olympionik v rámci žebříčku FEI
mezi jezdci těchto 27 zemí nejhůře na třetím místě. Tato podmínka bude největší
překážkou, protože místa před našimi jezdci momentálně zabírají i jezdci trvale žijící
v západní Evropě, ale startující za státy
východní Evropy. Podle posledního žebříčku FEI je na tom nejlépe P. Doležal, který
figuruje na 253. místě, ale před ním je šest
jezdců ze skupiny C v čele se Samanthou
McIntosch. A. Opatrný je na 262. místě
a M. Matějka na 324. místě. Bohužel se
nedá vyloučit, že se v následujících měsících neobjeví i další západoevropští jezdci,
kteří účelově pro účast na OH získají
občanství jiných států.
Při této příležitosti zmínil prezident ČJF
Jar. Pecháček, že vedle skokových jezdců
deklarovala snahu o splnění kvalifikačních
podmínek i komise všestrannosti a drezúrní
komise. Pro úplnost tedy přinášíme i podmínky účasti na OH 2004 v drezúře a všestrannosti.

Drezúra
Celková kvóta pro Atény je 50 jezdců
a 50 koní. Národní federace které nevyšlou
družstvo mají k dispozici celkem 10 míst.
Jedno připadne hostitelské zemi, po jednom pak připadne zemi, která bude mít
(mimo státy vysílající družstvo) nejlépe
umístěného jezdce na ME 2003 a jedno
zemi s nejlépe umístěným jezdcem na
Světových jezdeckých hrách 2002 (toto
místo již získalo Rusko). Tři pozice připadnou jezdcům nejlépe umístěným (opět
mimo státy vysílající družstva) na žebříčku
FEI k 1. květnu 2004.
Čtyři místa jsou pak rezervována pro
národní federace, které se zúčastní FEI
World Dressage Challenge a nezískaly
kvalifikaci na MS 2002 a ME 2003. Místa
jsou přidělena jednotlivě světovým regionům a dohromady pro Evropu (skupiny
A+B+C) připadá jedna pozice. Poslední
místo si pak pořadatelé v souladu s FEI
i MOV schovávají pod názvem „pozvané
místo“.
Výkonnostní požadavky pro účast na OH

ZE ZAHRANIČÍ
pak jezdci předepisují v období od 1.1.
2003 do 30. 6. 2004 dosáhnout minimálně
63% bodů v úrovni GP, které udělí oficielní
rozhodčí FEI odlišné národnosti na nejméně dvou závodech úrovně CDI*** či
CDI-W a vyšších.

Všestrannost
Celkově bude v Aténách 75 jezdců a 75
koní. Po pěti jezdcích budou moci vysílat
federace kvalifikované pro soutěž družstev,
po třech jezdcích pak federace soutěžící
pouze mezi jednotlivci. V kvalifikaci pro
jednotlivce je vyhrazeno jedno místo hostitelské zemi a šest míst vítězům regionálních skupin žebříčku FEI k 1. 5. 2004.
Tudíž je zde jedna pozice i pro vítěze naší
skupiny C.
Protože státy kvalifikované do soutěže
družstev obsadí cca 50 pozic a kvalifikace
pro soutěž jednotlivců obsahuje zatím
sedm míst, doplní počty startujících až do
čísla 75 nejlépe umístění jezdci na žebříčku
FEI a opět si pořadatelská „tripartita“ ponechává volnost pro „pozvané místo“.
Výkonnostně pak musí dvojice ucházející se o účast na OH dokázat v období od
1. 1. 2003 do 30. 6. 2004 absolvovat kvalifikační výsledek na jednom CCI****, nebo
dva kvalifikační výsledky na soutěžích
CCI***, CCIO*** a CH***. Nejméně jeden
pak musí být společně ve dvojici.
Kvalifikačním výsledkem se rozumí: ne
méně než 50% bodů v drezúře, ne více
než 20 tr. bodů na překážkách a 90 s. přes
optimální čas v crosu a ne více než 16 tr.
bodů ve skokové zkoušce. Ale vraťme se
na schůzku reprezentantů.

Pojedeme do Dánska
Manažer komise Z. Goščík seznámil
jezdce s plány výjezdů na oficielní závody,
kde by se mělo zúčastnit kompletní české
družstvo. Novinkou vedle stardardních
závodů (a nyní i kvalifikačních pro OH),
jako je CSIO Budapešť, Bratislava, Poděbrady a Záhřeb, by měla být účast na
CSIO Aarhus ve dnech 3. - 6. července.
Dánské CSIO je pro českou reprezentaci
zajímavou novinkou, i když poněkud koliduje s národním šampionátem, který je
o týden později.
Junioři by se měli po CSIJ/Y Poděbrady
vypravit opět do Neuberen-Grossbeeren
a popřípadě se zúčastnit v obou věkových
kategoriích ME.
Finančně je v provizorním rozpočtu ČJF
(definitivní rozpočet bude znám až
v dubnu) na skokovou reprezentaci vyčleněno 900 000,- Kč. Z toho bude účast
našich jezdců v Las Vegas podpořena
částkou 150 000,- Kč. Tato částka bude
věnována především na dopravu koní na
letiště a startovné. Veškeré ostatní náklady, včetně letecké přepravy koní, hradí
pořadatel.

Možná pomůže i ČOV
Představitelé ČJF přislíbili, že budou
reprezentantům nápomocni ve snaze získat startovní pozice na prestižních světových soutěžích. Díky tomu, že začala kvalifikace na OH, deklarovala FEI podporu případných zájemců o splnění kvalifikace na
vybraných kvalifikačních soutěžích při
jejich snaze o zisk startovní pozice. ČJF
chce této příležitosti využít a pokusí se pro
naše jezdce získat možnost účasti v Mnichově, Brémách, Berlině či Frankfurtu.
Jar. Pecháček také oznámil, že 19. března zasedá Český olympijský výbor, který
disponuje i určitými finančními prostředky.
ČJF se pokusí získat zvláštní finanční dotaci pro účast českých jezdců na CSIO Atény
2003, které by tak mohlo být považováno
za zásadní přípravu na OH.

ZPRÁVY
Jaká bude budoucnost OH?
Zde také zazněla informace o stále se
zvětšujícímu tlaku na Mezinárodní olympijský výbor na omezení jezdeckých soutěží
při OH. Jeden přichází ze strany ochránců
zvířat, druhý a důležitější kvůli značné ekonomické náročnosti, ze strany pořadatelů.
Pochopitelně tlaky se stupňují zvláště při
pořadatelství OH zeměmi, které nemají
k jezdectví vztah a v jejichž zemích není
jezdecká tradice. Zlomové jednání povede
pravděpodobně Mezinárodní olympijský
výbor na svém jednání v Praze, které se
uskuteční v červnu tohoto roku a kde se
budou precizovat podmínky pro čínského
pořadatele OH 2008 v Pekingu.

Nespokojenost se šampionátem
Nespokojenost z úst našich nejlepších
jezdců zazněla při zmínce o letošním Mistrovství ČR. Skoková komise se pro letošní
rok rozhodla vyslyšet námitky ze strany
ČSTV a zařadit jezdectví do standardního
šampionátového modelu, při kterém nelze
v rámci mistrovství získat jedním sportovcem více medailí. Jezdectví to umožňovalo
jako jediný sport. Pro letošní mistrovské
soutěže ve všech disciplinách tedy platí, že
účast v šampionátu je dovolena jezdci
pouze s jedním koněm. Ve skokových soutěžích může jezdec nastoupit do zahajovacích soutěží a prvního kola s více koňmi,
ale do druhého kola si již musí vybrat jediného koně.
Reprezentanti sice nezpochybnili šampionátové vyhodnocení jezdce pouze na
jediné medailové pozici, nespokojenost
však vyjádřili se zvoleným systémem.
Raději by viděli výběr koně až před posledním kolem, či hodnocení pouze s jediným
koněm, v rámci více startů. Argumentovali
sponzorskými zájmy svých donátorů
a diváckou atraktivitou soutěže. Zástupci
skokové komise a ČJF však tento schválený model pro letošní rok již považují za
definitivní a nehodlají nic pro rok 2003
měnit. Případná změna bude možná až po
letošní zkušenosti. Protiargumentem byla
snaha o zajištění stejných podmínek při
mistrovské soutěži i pro koňmi méně vybavené jezdce, kterými může být opakované
absolvování mistrovského parkuru jezdci
s více koňmi handicapem.
Dodejme jen, že novinkou letošního roku
je i kvalifikace pro Mistrovskou soutěž. Tu
bude možné splnit na CSI Poděbrady
a pak i na kvalifikačních kolech Českého
skokového poháru (kompletní parkur -T- do
12 tr. bodů nebo zkrácený -T- parkur do 8
tr. bodů). Na schůzce bylo také deklarováno, že i nadále je Mistrovská soutěž otevřenou soutěží pro jezdce i jezdkyně.
Zúčastněná jezdkyně se však již nesmí se
svým případným dalším koněm zúčastnit
mistrovské soutěže žen.

Nominuje J. Skřivan
Závěr schůzky se pak točil okolo způsobu nominace českých skokových jezdců na
mezinárodní závody. V současné realitě
dochází při výjezdech našich reprezentantů k mnoha situacím, které ovlivňují výběr
jezdců. Reprezentanti nakonec při veřejné
volbě svěřili nominační rozhodnutí do
rukou J. Skřivana, který je ve skokové
komisi zástupcem jezdců.

Nominace o více
neznámých
Česká skoková reprezentace stojí na
prahu sezóny 2003 před nominační křížovkou. Ta je s nárůstem výkonnosti českých
jezdců čím dále více komplikovanější. Pře-
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SILVIO Aleše Opatrného zahájil sezónu
2003 na Nové Americe po čtyřměsíční přestávce s jednou chybou v Ceně společnosti
Orling (-ST-)
stože, alespoň doufejme, nikdo nikoho
nepodezírá z úmyslného poškozování
něčích zájmů, přinášejí nominační rozhodnutí stále větší úskalí.
Na prvním místě pro ČJF stojí CSIO
a účast českého týmu v Poháru národů.
Jiří Pecháček vyslovil na schůzce reprezentantů touhu pokusit se dosáhnou historického vítězství českého týmu v této soutěži. Z tohoto hlediska by měla být pro
jezdce a majitele účast nejlepších koní
v českém týmu hlavní prioritou.
Pro některé naše nejlepší jezdce a majitele však vystupují další priority. První je
opět snaha o nejlepší umístění v naší části
Světového poháru a na ni navazující snaha
o splnění kvalifikace na OH. Nominační
rozhodnutí pak bude v jistých chvílích
zákonitě ovlivňovat i rozehranost těchto
partií, kde by pravděpodobně někteří jezdci
měli dostat přednost.
Do těchto priorit však vstupují i finanční
náležitosti. Zatímco na některé zájezdy
bude značnou měrou přispívat ČJF, při
jiných startech bude vše v režii jezdců
a majitelů. Ale i takové starty jsou však
reprezentací ČR a ČJF a tudíž by si ČJF
chtěla zachovat možnost účast v zahraničí
i v takových případech ovlivnit. Ale hlavně
i při takových startech mají pořadatelé určité limity. Tzn., že i při plné ochotě finanční
úhrady ze strany majitele, nebude při větším zájmu o start možné všechny zájemce
uspokojit.
V některém případě mohou start
v zahraničí zamotat i celní a veterinární
doklady, jejichž vystavení stojí značné
peníze a to může například ovlivnit rozhodnutí, zda v případě turné, jezdce v týmu
střídat či nikoliv.
V letošním roce svěřili špičkoví jezdci
rozhodnutí o startech v zahraničí do rukou
J. Skřivana. Uvidíme jak si s nominační křížovkou poradí. Jedno je však téměř jisté.
Jeho účty za telefon značně narostou. -cin-

ZAJÍMAVOSTI

Pohár žen
Už 21. ročník Poháru žen ve skokových
soutěžích proběhl minulou sobotu v hale
jezdeckého areálu Slovanu Frenštát pod
Radhoštěm. Slunečné počasí provázelo
velký počet startujících a odpoledne již
mohlo být prováděno opracování koní mimo
halu, což zrychlilo celý průběh.
Hlavní soutěž žen -ZL- měla na startu 55
startujících dvojic z 32 oddílů. V základním
kole bylo jedenáct bezchybných výsledků.
V prvním rozeskakování jen dvě, proto se
o vítězce rozhodovalo až ve druhém rozeskakování. To zvládla nejlépe obhájkyně
loňského prvenství Iveta Biolková (foto
dole) z Trojakovic, letos však sedlala klisnu
MARION 3. Druhá skončila Simona Paulíková s RAVENOU z JK Němčičky, která
v rozeskakování vzdala. Další umístěné již
byly penalizovány za chybu v prvním rozeskakování, proto mezi nimi rozhodl docílený
čas. Třetí proto skončila Klára Šindelková
s LIONEM z Horymasu Horní Město, čtvrtá
Romana Tušlová s ROŠÁDOU A z Reálu
Tetčice a pátá Kamila Horčičková s
ASTROU z Hradce nad Moravicí.
-jge-

Začněte číst
Jezdce!
S číslem Jezdce 6 dostávají někteří z vás i Rozpis soutěží Zlaté
podkovy. Protože ne všichni jsou
pravidelnými čtenáři našeho zpravodaje, může být pro Vás přiložený Jezdec novinkou. V případě že
Vás Jezdec zaujal je možné kontaktovat redakci všemi možnými
způsoby, které jsou uvedeny v tiráži na poslední straně a rozšířit tak
řady našich čtenářů. Jezdec by
pak mohl putovat do Vaší schránky pravidelně.
Neváhejte a staňte se našimi
čtenáři. Budete mít čerstvé informace z celého spektra jezdeckého
sportu doma i v zahraniční ve
svých schránkách každých 14 dní.
Redakce

TERMÍNY

Kdo do Wiener
Neustadtu?
Naši skokoví reprezentanti se ve dnech
28. - 30. března zúčastní halových závodů
v rakouském Wiener Neustadtu. Do
Rakouska odcestuje P. Doležal s koňmi
BEACH GIRL, POMPÖS a POWER PLAY,
R. Chelberg a AKTIV, V. Macánová
s LISETTE a PRINCESS, J. Jindra
s ATOM SCHNEIDER a CONTENDER
a D. Fialka s koňmi QUINTET, ALOUBET,
LARCON a RAFAEL všichni pochopitelně
s přízviskem OIL TEAM. Na startu tentokrát nebude A. Opatrný, který ve dnech
21.- 23. března s koňmi SILVIO, CRAZY
LOVE a DIVER OIL TEAM upřednostnil
závody v Erfurtu.

Jarní seminář
spřežení
V sobotu 8. března se v Humpolci sešlo
asi 80 jezdců a příznivců discipliny spřežení na tradičním Jarním semináři. Účastníci
zahájili sezení pietní vzpomínkou na dlouholetého iniciátora mnoha důležitých akcí
ve sportu spřežení L. Holého, který zemřel
na sklonku loňského roku.
Při semináři byla zhodnocena sezóna
2002 a ještě jednou byly vyzdviženy úspěchy našich jezdců L. Jirgaly, J. Nesvačila,
A. Soukupa a J. Kohouta ve Světovém
poháru dvojspřeží.
Dalším bodem bylo oznámení kvalifikačních podmínek pro národní šampionáty, ale především pro účast při MS dvojspřeží, které se koná ve francouzském
Jardy (19. - 21. 9.).
Pro nominaci spřežení je nezbytná
účast při oficielním výjezdu na CAI-A
Altenfelden a při CAI-A Nebanice. Vedle
úspěšného absolvování obou soutěží musí
uchazeč o nominaci na MS minimálně
získat v drezúrní zkoušce 105 dobrých
bodů (po přepočtu koeficientem 0,8). ČR
má ambici vyslat do Jardy kompletní tým.
Tytro dva výjezdy budou také nejdůležitější pro dvojspřeží. Jednospřeží i čtyřspřeží
mají také v plánu startovat na CAI-A
Altenfelden. Druhým oficielním výjezdem
pro jednospřežří pak budou závody v polské Bidgoszczi a pro čtyřspřeží v Maďarsku při CAI Szilvaszvarad.
Česká republika také plánuje účast při
soutěžích Světového poháru. Ten je pro
letošní rok poprvé rozdělen stejně jako
v dalších disciplinách na ligy. V lize Světového poháru spřežení centrální Evropy
budou soutěžit jezdci a koně z bývalých
socialistických států. Pořádat závody
však budou pouze Polsko (2x), Slovensko, Maďarsko (2x) a ČR. FEI poskytne
účastníkům na těchto závodech příspěvek
na dopravu, čímž chce pomoci rozvoji
této discipliny na území států bývalé
východní Evropy. ČJF plánuje využít i této
podpory a posílit tak zatím uvažovaný
rozpočet na reprezentační výjezdy, který
by měl být pro disciplinu spřežení v roce
2003 300 000,- Kč.

Spřežení zahájilo
Ve dnech 17.-21. března zahájili přípravu
na sezónu jezdci spřežení soustředěním
v jezdeckém areálu na Nové Americe. Pod
vedením trenérské dvojice C. Konieczny a
J. Kocman zde trénuje celkem 14 jezdců
a 37 koní. Největší zastoupení mají dvojspřeží (6 jezdců a cca 10 spřežení), jednospřeží je na Nové Americe šest a čtyřky dvě.
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Sportovní
kalendáﬁ
hala
21.-23.3.
22.3.
22.3.
22.-23.3.

Všemily
ponyfestival
Jemčina
ZM-S
Opava-Kateřinky
Z-L
Světlá Hora
ZM-L, drez. Z-L + pony
23.3.
Poděbrady
ZM-L
29.3.
Plzeň-Bory
drez. Z-S
29.3.
Měník
Z-L
29.3.
Čeladná
ZM-L
30.3.
Heroutice
ZM-L + pony
30.3.
Plzeň-Bory
ZM-L
30.3.
Nová Amerika
reining
30.3.
Brno-Soběšice
Z-S
5.4.
Spálené Poříčí
Z-S
5.4.
Frenštát p.R.
voltiž
5.-6.4.
Nová Amerika
Z-S
12.-13.4. Nová Amerika
ZL-ST

otevřená kolbiště
30.3.
5.-6.4.
5.-6.4.
10.4.
11.-13.4.
12.4.

Mělník
drez. Z-L
Praha Císařský ostrov ZL-ST
Opava-Kateřinky
ZM-L
Praha Císařský ostrov
Z-L
Mělníkpony
Z-S, drez. Z-S
Praha Přední Kopanina
drez. Z-TT
12.4.
Děpoltovice
Z-S, drez. Z-S
12.4.
Drásov
ZM-ZL + pony
12.4.
Čeladná
ZM-S
12.4.
Litovel
ZM-ZL
12.-13.4. Hořovice
Z-ST
12.-13.4. Stará Boleslav
Z-S

V Herouticích
nejen pony
Program soustředění v Herouticích
pokračuje i v jarnim období. Nejprve to
bude skokové soustředění jezdců na pony
s Jiřím Skřivanem v termínu 4. - 6. dubna.
Toto soustředění je výběrové pro úspěšné
účastníky Mistrovství republiky 2002.
Drezúrní soustředění s Mariannou Fráterovou budou navazovat na předcházející
setkání a konají se v terminech 17.-19.
dubna a dále 15.-18. května. Jsou určena
pro pony bez omezeni výkonnosti a rovněž
pro velké koně. Podle počasí se bude pracovat již nejen v hale, ale zejména při květnovém soustředění i na velkém obdélníku
na otevřeném kolbišti.
Při všech soustředěních jsou plánovány
teoretické besedy, video a vždy také oblíbená návštěva nedalekého nově otevřeného aquaparku, kde jezdci mohou relaxovat
po náročné práci v sedle.
Bližší informace a přihlášky na adrese:
Farma Heroutice, Heroutice 11, 257 56
Neveklov, tel. 604 232 834, 317 741 392
e-mail: heroutice@heroutice.cz,
www.heroutice.cz.

Blahopřejeme...
...drezurnímu jezdci a trenérovi Janu
Holcbecherovi z Karlových Varů, který
3. března oslavil šedesátiny.
...novináři a publicistovi a dnes již bývalému řediteli Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem Norbertu Zálišovi ke
stejnému jubileu, které připadlo na
12. března.
...rozhodčímu Zdeňku Rajmontovi
z Hradce Králové, který 30. března slaví
své 75. narozeniny.

Program do
Las Vegas
Především těm z našich čtenářů, kteří se chystají osobně
podpořit naše jezdce při finále
Světového poháru v Las
Vegas, ale pochopitelně i všem
ostatním je určen časový program závodů. Zahajovací středa ještě není tak důležitá, ale
vše skutečně vypukne ve čtvrtek 17. dubna.
Časový program
Finále SP - Las Vegas
čtvrtek 17. dubna
1. kvalifikace pro finále,
zahájení 18.45 hodin skok do
150 cm hodnocení podle stupnice C
pátek 18. dubna
2. kvalifikace pro finále,
zahájení 18.45 hodin skok do
150 - 160 cm s jedním rozeskakováním
sobota 19. dubna
Grand Prix Las Vegas, zahájení v 15.00 hodin
neděle 20. dubna
Finále Světového poháru,
zahájení v 11.45 hodin, dvě
kola - skok do 150 - 160 cm
Podrobnosti na
www.worldcuplasvegas.com

Mladí drezúristé
dříve
Světový šampionát mladých
jezdců v drezúře, který se letos
koná v německém Verdenu byl
posunut z původního data 22.24. srpna na termín 6.-10.
srpna.

Stříbrné
medaile SP
Další tři jezdci vstoupili do
pomyslné „Dvorany slávy“ Světového poháru ziskem Stříbrné
medaile. Ta se uděluje jezdcům za 100 startů v závodech
Světového poháru. Dekorování
proběhne v rámci závodů v
s‘Hertogenbosch (20.-23. 3.) a
ocenění převezmou E. van der

Vleuten, který startoval poprvé
v soutěži Světového poháru
31. října 1982 v Amsterodamu
a stého startu docílil 26 října
2002 při závodech v Aarhus.
Dalším jezdcem je R. Smith,
který se poprvé na startu objevil 17. prosince 1979 v Londýně a stovku startů docílil 15.
prosince 2002 v Ženevě.
Posledním dekorovaným pak
byl M. Fuchs, který zahájil 19.
listopadu 1978 ve Vídni a stovku završil vítězstvím 26. ledna
v Lipsku.
Tito tři jezdci tak rozšířili
řady oceněných, kterých je
nyní celkově 59. Zajímavostí je,
že prvním „rekordmanem“ byl
Harvey Smith, který je otcem
právě oceněného Roberta
Smitha a který stovku startů
docílil v roce 1989.

Pro jezdce ze západoevropské ligy je vyhrazeno osm míst,
ale již nyní je jasné, že se Finále nezúčastní momentálně
vedoucí jezdkyně kvalifikace
Monika Theodorescu pro zranění koně při závodech v Neumünsteru

Opět Freund ?
Stejně tak své halové soutěže Světového poháru završí
v Göteborgu jezdci čtyřspřeží.
V současnosti se zdá, že již
podruhé si pro vítězství dojede
M. Freund, který po čtyřech
vítězstvích v kvalifikacích je
i letos na čele SP.
V posledním kvalifikačním
závodě v s’Hertogenbosch se
jej ještě pokusí ohrozit Mark
Westhof a Tomas Eriksson,
kteří jsou společně na druhé
pozici. Zcela bez šance nejsou
ani další jezdci Boyd Exell
z Austrálie a Ch. Sandmann,
které od předních pozic dělí jen
nepatrné bodové rozdíly.
Při finále v Göteborgu uvidí
diváci pět nejlepších jezdců
z kvalifikací

Generální
zasedání FEI
zrušeno
Vzhledem k politické situaci
ve světě bylo zrušeno plánované Generální zasedání FEI,
které se mělo konat na konci
dubna v Manamě v Bahrainu.
Náhradou za toto zasedání
bude uspořádána schůzka
v Madridu.

Rozpisové
katalogy
Mělničtí rekordmani
Mezi jezdeckou veřejnost se
již opět dostává souhrn rozpisů
a akcí pořádaných JK Mělník.
Brožurka má již úctyhodnou
tloušťku. Není se co divit. Plán
akcí na druhé straně katalogu
prozrazuje, že JK Mělník uspořádá v roce 2003 plných 34
závodů, veřejných tréninků,
zkoušek základního výcviku
apod. Na Mělníku se zahajuje
27. března právě ZZV. 30.
března se bude poprvé soutěžit, a to na drezúrním obdélníku
a jarním vyvrcholením i s prémiovanou soutěží -ST- bude
tradiční Astrofin Cup ve dnech
19.-20. dubna.

Před Finále
v Göteborgu
O víkendu 20.-23. března se
v s’Hertogenbosch jede
poslední letošní kvalifikace pro
účast ve finále Světového
poháru (Göteborg 28.-30. 3.)
V této chvíli jsou do Finále
kvalifikováni tito jezdci: obhájkyně titulu Ulla Salzgeber, dvě
nejlepší z centrální Evropy Irina
Lys (BLR) a Alexandra Korelova (RUS), nejlepší z Kanadské
ligy Shannon Dueck, nejlepší
z australské ligy Ricky McMillan, dva nejlepší z ligy USA
Günter Seidel a George Williams a startovní pozici na divokou kartu získala čtvrtá ze Světových her v Jerez Debbie Mc
Donald.

Vyžádejte si Sborník
Po několikerých zkušenostech i letos vydává okresní jezdecký svaz v Benešově cent-

Inzerce
● Prod. val. 9l., ČT, o: Cattaro, m: po Century Schief, KVH 170,
výk. park. -L-, mil. CNC*. Cena 150 000,- Kč. Tel.: 474 397 158
● Prodám zemědělskou usedlost 2km od exit 34 D1. Stodoly,
chlévy, jízdárna 20x60, kanalizace, 26 ha polí, potok, rybník,
4 ha les. Zavedená turist. stáj. Tel.: 317 792 904.
● Prodám valacha, ČT, 9let, O: Duman, M: Gája po Catalin II.
Výkonnost L -S, příjemný k ježdění, lehce jezditelný. Vhodný na sport a rekreaci. Cena dohodou. Tel. 602 769 346
● Prodám klisnu, ČT, 9 let, O:Dietward - 4, M: Madlen po
Przedswit X-61, výkonnost ZL. Vhodná na chov, rekreaci
i sport. Cena dohodou. Tel. 602 769 346
● Prodám valacha, ČT, 2,5 roku, O: Grand Step, M: Tara po
Duman. Neobsednutý. Cena dohodou. Tel. 602 769 346
● Prodám valacha, ČT, 1,5 roku, O: Papillion, M: Touha po
Dietward - 4. Neobsednutý. Cena dohodou. Tel. 602 769 346
● Prodám valacha, ryzák do 4 roku A1/2, většího vzrůstu, líbivý. Vhodný pro sport. účely i na military. Hodný, 100% zdravý. Tel.: 723 469 713, 327 515 235.
● Hledám ošetřovatele koní a jezdce v jedné osobě pro sportovní stáj ve Weidenu - BRD, byt k dispozici. Tel.: 0049 961
22768, 0049 172 983 80 06.
● Přijmeme ihned ošetřovatele koní (muže). Ubytování zajištěno. Tel.: 602 344 862.
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rální Sborník jezdeckých závodů pořádaných na území okresu. Zájemci si jej mohou vyžádat na adr.: V. Benešová, OTS,
Vnoučkova 1699, 256 01
Benešov, tel./fax: 317 728 077.
Na této adrese budou také
centrálně přijímány veškeré
přihlášky.

Šestkrát do Poděbrad
Souhrně o svých závodech
informuje i JK v Poděbradech.
Zde se bude soutěžit v roce
2003 celkem šestkrát, ale
pouze čtvery závody jsou plně
v pořadatelské režii JK Poděbrady. Na dvou mezinárodních,
CSI J/Y + CSN Poděbrady
a CSIO Poděbrady bude JK
tradičně spolupracovat s Tarpan Odolena Voda a s ČJF.
Soutěžní sezóna bude
v Poděbradech zahájena 23.
března halovými závody
a první jarní soutěže na otevřeném kolbišti se pojedou
20. dubna.

Líbil se
Radegast
Sedmá aukce sportovních
koní, kterou pořádala Sportovní
stáj Kubrický a JK Amigo v areálu v Kuníně představila zájemcům celkem 15 koní. Před 300
platícími diváky byl největší
souboj sveden o 5l. valacha po
Radegast, který zahájil v letošním roce sportovní kariéru.
Nakonec si jej za 300 000,- Kč
odvezl holandský kupec. Prodáno bylo šest koní.

Pony podruhé
Druhá kvalifikace pro finále
soutěže Konrád Cup, který je
určen jezdcům na pony, se
koná v rámci Pony Festivalu ve
dnech 21.-23. března v jezdeckém areálu ve Všemilech. Program začne v pátek 21. března
drezúrními soutěžemi. V sobotu a neděli budou na programu
skokové soutěže a samotná
dvoukolová kvalifikace pro
Finále Konrád Cupu je plánována na neděli od 10.00 hodin.

Výsledky

Zástupce firmy Böckmann

Frenštát p.R. 8. 3. -ZM- pony,
4. a 5ti letí (3) 1. Tkáč - AURA 1
(Trojanovice), ostatní (6) 1. Nevařil - GOLF (Mustang Lučina), 2.
Živníčková - SÁGA 4 (Hradec nad
Mor.), 3. Tkáč - ARANA 1 (Trojanovice), -Z- děti a junioři (28) 1.
Durčáková - JESIKA (Beskyd
Dobrá), 2. Flisníková - GEORGIA
(Stáj Newport), 3. Košnarová LEON (JK Havránek), čtyř a pětiletí koně (6) 1. Kubrický - GERT
(SS Kubrický), 2. Nevařil - GOLF
(Mustang Lučina), 3. Živníčková SÁGA 4 (Hradec nad Mor.), ostatní (24) 1. Bajnar - MGT HILTON
(MGT Ostrava), 2. Kubrický DIRANA (SS Kubrický), 3. Žilinský - CALYPSA (Stáj Newport), ZL- (15) 1. Kubrický - EURIPIDUS FIDES AGRO (Amigo), 2.
Kincl - BANCKROF (Horymas
Horní Město), 3. Zenam CALANTHANO (Mustang Lučina).
Pohár žen -ZL- (55) 1. Biolková MARION 3 (Trojanovice), 2. Paulíková - RAVENA (Němčičky), 3.
Šindelková - LION (Horymas
Horní Město), 4. Tušlová ROŠÁDA A (Reál Tetčice), 5.
Horčičková - ASTRA (Hradec nad
Mor). stupňovaná obtížnost do
120 (23) 1. Ondryáš - LUSY 2
(Frenštát pod Radh.), 2. Kincl CAWER 3. Kincl - BOREC (Horymas Horní Město).
Nová Amerika 15.-16.3. Cena
společnosti Orling stupň. obt. do
110 cm (59) 1. Žíla - LE PATRON
(Mustang s.r.o.), dvouf.sk.
120/130 (52) 1. Doležal R. ANGELIKA 5 (JK Jezbořice), 2.
Vachutka - CASANDRA (TJJ
Pegas), 3. Nágr - ATLAS (Mar.
Lázně), -S- (30) 1. Matějka EFKUSWEG (Wrbna), 2. Opatrný
- SILVIO, 3. Opatrný - CRAZY
LOVE (Hořovice), -ZL- (57) 1.
Šoupal - C.C.CASH KENTAUR
(Olympia Hrobice), minutové sk.
do 120cm (54) 1. Opatrný DANCE AND JUMP (Hořovice),
2. Tretera - CYPŘIŠ (Tretera), 3.
Holíková - COCA COLA (Ramiro
Žabovřesky), -ST- (22) 1. Fialka LARCON OIL TEAM (Supreme
Opava), 2. Žíla - PINOT GRIGIO
(Mustang s.r.o.), 3. Chelberg AKTIV (Žižka Praha), 4. Nágr ATLAS, 5. Nágr - PICADOR (Mar.
Lázně).

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)

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

Vnitřní
a venkovní
boxy dle
evropských
parametrů

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 s jezdeckými potřebami
Sokolí 23, 674 01 Třebíč
Tel./Fax: 0618-820 577 mobil. tel.: 0602-723325
-zásobuje prodejny a prodejce nejširším sortimentem veškerých potřeb pro
koně a jezdce v České republice
Katalog a ceníky prodejcům na požádání zašleme, u nových prodejců uvítáme
osobní nebo alespon telefonický kontakt

Sedla CTD – španělský Stübben opět na našem trhu
– kompletní řada za velmi výhodných cen
skoková sedla – hluboká, kontaktní, speciály, všestranná i drezúrní sedla

Špičková jezdecká výstroj od švýcarské firmy STÜBEN - celoživotní záruka na kvalitu
Stübben nerez program - udidla, třmeny, ostruhy, vysoká kvalita z nerezavějící ušlechtilé oceli za výhodné ceny
Žádejte naše zboží u svých prodejců
Rádi zodpovíme veškeré Vaše telefonické i písemné dotazy
Maloobchodní prodej - Equisport-Studenec, Žižkova 505, 674 01 Třebíč - Tel.: 0618/840 427, fax: 0618/26 128

Ing. J. Kutěj
Purkyňova 446/8,
591 02 Žďár n. S.,
tel.: 0616/622 774
fax:0616/ 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

!! VELKÉ
JARNÍ SLEVY !!
Vyberte si z více jak 65 druhÛ
zlevnûného zboÏí.
Zlevnûno je nejen zimní zboÏí jako napﬁ.:
• zimní deky-pro‰ev od 1750,-, • zimní bundy
od 750,-, • zimní boty termo 1190,-, ale
i ostatní zboÏí jako jsou napﬁ.: • pﬁilby 3-bodové od 990,-, • saka CZ, Francie od 2760,-, •
‰kolní sedla od 3300,-, • knihy od 45,Mimoﬁádná nabídka : jezdecké boty
gumové, vel.: 42-46 za cenu 200,- Kã.
Na‰i jarní nabídku zlevnûného zboÏí Vám
rádi na poÏádání bezplatnû za‰leme i s kompletním ceníkem a katalogem na‰eho zboÏí.
V na‰í prodejnû najdete nej‰ir‰í sortiment
jezdeck˘ch i vozatajsk˘ch potﬁeb pro Va‰eho
konû i pro Vás. Na v‰echno zboÏí poskytujeme pozáruãní servis.
U nás nakoupíte nejlevnûji !!!
PRODEJ NA SPLÁTKY - ZÁSILKOVÁ SLUÎBA
Otevﬁeno: Po - Pá 8:00 - 17:00
So 9:00 - 12:00

EQUISPORT

jezdecké potﬁeby, ÎiÏkova 505
(budova Sze·), Tel./Fax: 568-840 427
674 01 Tﬁebíã
Mobil: 737-261 104, 737-511 438
e-mail: equisport@tiscali.cz
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