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PROSTĚJOV

Humpolec opět v centru
Slavnostní vyhlašování Koní a Jezdců

roku i v roce 2005 otevřou militaristé
a jezdci spřežení. Obě komise ČJF připra-
vují svůj večer ve spolupráci se Sdružením
Soutěže podkovy na 5. února a dějištěm
bude stejně jako v loňském roce Humpo-
lec. Program udílení cen bude i tentokrát
rozsáhlý.

Jak nám sdělil zástupce pořadatelů Jar.
Grodl celý program bude opět složen ze
třech částí. První bude patřit pořadatelům
Zlaté podkovy. Ti budou vyhlašovat osob-
nosti Zlaté podkovy. O nich ještě není
zcela rozhodnuto, i když v prvé polovině
ledna by měli mít i zde organizátoři jasno.
V podstatě je již i zde rozhodnuto, ale
jedná se jen o to, že letošnímu slavnostní-
mu galavečeru Zlaté podkovy bude konku-
rovat ještě jedna slavnost. Ta se připravuje
na letošní léto, kdy v rámci Finále Zlaté
podkovy proběhnou oslavy 40. výročí zalo-
žení soutěže. A tak se nyní již jen precizu-
je, která osobnost bude na které slavnosti
vyhlášena. Jisté je však již nyní, že jedním

P. Doležal a POMPÖS jsou mezi kandidáty jak na Jezdce, tak
na Koně roku 2004

VIKI 1 P. Myšky bude v Humpolci hodnocen jako nejlepší kůň v KMK
šestiletých

z oceněných bude dlouholetý člen pořada-
telského týmu Jan Schwarz.

Jasno je již o nových Slavných lidech
Soutěží Podkovy. Stanou se jimi vítěz finále
ZP z let 1969 a 1970 V. Borusík (na koni
VÁNEK) za jezdce všestrannosti a J. Koc-
man za jezdce spřežení. Cenu za propagaci
soutěží Podkovy získává tentokrát F. Petřík.

V bloku připravovaném komisí všestran-
nosti budou připomenuti vítězové KMK.
Mezi 5letými to bude JAZZ (maj. Z. Peter)
J.Cipry a mezi 6letými WIKI 1 (maj. Albert
Stolany) jezdec P. Myška. Zde budou také
vyhlašováni Jezdci roku jednotlivých věko-
vých kategorií. Mezi žáky získala titul roku
2004 S. Erbeková (Mor. jezd. společnost
Brno), mezi juniory pak P. Pejřilová (Hra-
decký jezd. klub). Mladým jezdcem roku
2004 bude vyhlášen K. Polák (JK Kocan-
da) a mezi seniory to nemůže být nikdo jiný
než J. Hatla. Koněm roku 2004 pak bude
zcela zákonitě KYRENEJENNALLA’S
BOY (maj. M. Šebesťák). Cenu komise
všestrannosti za pořadatelství roku 2004
obdrží společnost Elektro Vasury Kolesa.

Třetí částí večera pak bude hodnocení
sezóny spřežení. Zde budou večeru domi-
novat České poháry spřežení. Mezi jedno-
spřežími si v roce 2004 nejlépe vedl
T. Barták ml. (Favory Benice) před
P. Duškovou (JK Robousy) a L. Kůrkou
(SK Poděbrady). Ve dvojspřeží se rok
2004 nejlépe vydařil J. Nesvačilovi st.
(Šinkvický dvůr). Na druhém místě skončil
jeho syn J. Nesvačil ml. startující za Národ-
ní hřebčín před L. Vyrtychem (Stáj Vyrtych).
Mezi čtyřspřežími získal prvenství Z. Jirásek
JK Robousy). Další místa obsadili zástupci
Národního hřebčína P. Vozáb a J. Škodný.

I spřežení vyhlásí osobnost a nejen za
rok 2004 se jí stane M. Šimáček. Jeho
jméno je spojeno především s pořádáním
mezinárodních soutěží v Nebanicích. Pře-
dány by měly být i výkonnostní odznaky
FEI a zástupci pořadatelů doufají, že zásil-
ka z Lausanne dorazí včas.

Zájemci o účast při galavečeru v Hum-
polci mohou informace o vstupenkách
získat na tel.: 724 002 344 (p. Vrátný).
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Galavečery jezdeckého sportu
Na návštěvě u Lobkowitzů

Uspořádáním galavečera jezdců pony
byli tentokrát pověřeni mělničtí v čele s
Vladimírem Mestenhauserem. Ten svěřil
organizaci společnosti La-Bohéme, která
uspořádá slavnostní večer, díky vstřícnosti
baronky B. Lobkowitzové, v koncertním
sále zámku Mělník.

O koních a jezdcích roku 2004 kategorie
pony rozhodne v anketě padesátka odbor-
níků a výsledky této ankety budou známy
až při samotném večeru 26. února. Vedle
vyhlášení ankety však budou prezentovány
i výsledky rozsáhlého systému žebříčků
jezdců a koní na pony za rok 2004. Tyto
žebříčky jsou již známy a můžeme proto
uveřejnit oficiálně nejlepší jezdce a koně
roku 2004:

Starší jezdci - skoky - L. Kraicová
(1657,5), K. Mestenhauserová (1426,8),
J. Perníčková (655) - celkem hodnoceno
26 jezdců

Mladší jezdci - skoky - S. Tomaidesová
(261,5), V. Krátká (242,6), L. Strnadlová
(217,6) - celkem hodnoceno 35 jezdců

Starší jezdci - drezura - J. Jirsová
(131,05), H. Vranka (87,25), L. Kraicová
(78,55) - celkem hodnoceno 26 jezdců

Mladší jezdci - drezura - V. Krátká
(79,5), J. Maludová (60,7), K. Hájková
(46,8) - celkem hodnoceno 9 jezdců

Jezdec - všestrannost - S. Erbeková
(42,5), M. Příhoda (40,5), B. Kubištová (24)
- celkem hodnoceno 15 jezdců

Dvojice kůň + ml. jezdec - drezura -
V. Krátká - ANOUK (JK Mělník - 72,3),
K. Hájková - GÁRKA (JK Mělník - 46,8),
A. Pažoudková (JS Alfa Bakov - 42,4) -
celkem hodnoceno 20 dvojic

Dvojice kůň + st. jezdec - drezura -
J. Jirsová - BONSAJ (Stáj Jirsová - 131,05),
H. Vranka - BERTÍK (JO Blaťák Mažice -
87,25), L. Kraicová - VIKI 3 (JK Mělník -
66,55) - celkem hodnoceno 11 dvojic

Dvojice kůň + st. jezdec - všestran-
nost - M. Příhoda - SAFÍR 7 (JK PAM Vlč-
kovice - 40,5), S. Erbeková - PYRGOS
(MJS Brno - 29,5), B. Kubištová - LILLY
FEE (TJ Hřebčín Kubišta - 24) - celkem
hodnoceno 16 dvojic

Dvojice kůň + ml. jezdec - skoky -
S. Tomaidesová - SANDY 1 (JK Louňovice
- 222,1), L. Strnadlová - AURA 1, L. Strna-
dlová - MARKÝZA 3 (TJ JK Trojanovice -
161,2, 157) - celkem hodnoceno 68 dvojic

Dvojice kůň + st. jezdec - skoky -
L. Kraicová - SABINA 3 (JK Mělník -
1492,1), K. Mestenhauserová - COLIN (JK
Mělník - 1428,8), J. Perníčková - VIDAR
(JK Heroutice - 495,55) - celkem hodnoce-
no 40 dvojic

S. Tomaidesová (SANDRA) z JK Louňovice je nejlepší ve sko-
kovém žebříčku mladších jezdců na pony roku 2004

L. Kraicová a SABINA 3 (JK Mělník) zvítězily v pony žebříčku dvojic
starších jezdců

J. Kocman bude uveden 5. února v Humpolci do Síně slávy Soutěží podkovy. Že je stále
ve sportovní formě, dokazuje snímek z kladrubského jezdeckého dne v roce 2004.
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Jezdecká SuperStar
Poprvé v historii má letos široká veřej-

nost možnost aktivně ovlivnit výsledky
ankety o jezdce a koně roku ve skocích
a drezuře. Organizace galavečeru jezdec-
kého sportu, který se uskuteční 4. března
v Praze na Žofíně, je opět v režijních
rukách redakce časopisu Jezdectví a na
návrh skokové a posléze i drezurní komise
dochází k jedné stěžejní změně. O vítězích
rozhodne anketa jezdecké veřejnosti.

Aby však nebylo možné volit pouze
podle sympatií, jednotlivé komise nomino-
valy šest skokových jezdců, šest skoko-
vých koní, pět drezurních koní a čtyři dre-
zurní jezdce, kteří podle nich patří mezi
skutečnou špičku ve své disciplíně. Koneč-
né pořadí se jako první dozví návštěvníci
galavečera, na kterém by samozřejmě měli
být přítomny i „čtyřnohé hvězdy“.

Těžko by se v České republice hledal
více oblíbený způsob hlasování, než jsou
krátké textové zprávy (SMS) z mobilního
telefonu. Je to také ideální způsob, kdy se
ankety mohou účastnit skutečně všichni
příznivci jezdectví, kteří budou mít zájem
anketu ovlivnit.

Svůj hlas tedy můžete odeslat ve tvaru
PE mezera kategorie číslo jezdce mezera
kategorie číslo koně atd. (např. PE A1
B2 C3 D4). SMS zprávy se odesílají na
číslo 900 15 08, které je jednotné pro
všechny operátory. Cena jedné této SMS
je 8,- Kč včetně DPH.

Každá stá přijatá SMS automaticky
vyhrává jednu ze zajímavých cen (např.
čepice Jezdectví, kniha Koně pod Olym-
pem, půlroční předplatné časopisu Jezdec-
tví, nebo 2 vstupenky na galavečer jezdec-
kého sportu na Žofíně).

Nutné je však dodržovat určitá pravidla,
aby se pokud možno eliminovala možnost
lobovat za určitého jezdce či koně. Z kaž-
dého čísla budou do hlasování zařazeny
maximálně tři SMS. Nutné je vyplnit všech-
ny čtyři kategorie. Hlasování začalo
1. ledna a ukončeno bude 10. února ve
24 hodin.

Jak nám sdělili zástupci redakce Jez-
dectví, zájem o hlasování je velmi potěšují-
cí. Přestože systém hlasování byl zveřej-
něn v časopise Jezdectví teprve 31. prosin-
ce, již za první dva „víkendové“ dny nového
roku poslalo svůj hlas přes 400 čtenářů
a obdobným tempem pokračoval nárůst
počtu hlasů i začátkem tohoto týdne.

A kteří jezdci a koně byli tedy jednot-
livými komisemi nominování?

Kategorie A - skokoví jezdci
A1 - Petr Doležal
A2 - Aleš Opatrný
A3 - Kamil Papoušek
A4 - Jiří Skřivan
A5 - Martin Šoupal
A6 - Zuzana Zelinková

Kategorie B - skokoví koně
B1 - ANDOLPH WEPOL (J. Skřivan)
B2 - COLOR OF LOVE (A. Opatrný)
B3 - CRAZY LOVE (A. Opatrný)
B4 - GRANNA ARGENTINA (M. Šoupal)
B5 - LA MANCHE T (Z. Zelinková)
B6 - POMPÖS (P. Doležal)

Kategorie C - drezurní jezdci
C1 - Š. Charvátová - Florianová (CELBANT)
C2 - Š. Koblížková (BLACORO-K MaK)
C3 - A. Onoprienko (ARCON)
C4 - F. Sigismondi (PEREBOR, DANCER)

Kategorie D - drezurní koně
D1 - ARCON - A. Onoprienko, A. Baxová
D2 - BLACORO-K MaK - Š. Koblížková
D3 - CELBANT - Š. Charvátová-Florianová
D4 - DANCER - F. Sigismondi
D5 - PEREBOR - F. Sigismondi, M. Škardová

V lednovém čísle časopisu Jezdectví
najdete pro snadnější rozhodování i struč-
ný výpis nejdůležitějších umístění v roce
2004.

Zájemci o vstupenky na galavečer „Koně
na Žofíně“ mohou být ještě pár týdnů
v klidu. Předprodej vstupenek začne kon-
cem ledna a podrobnější informace o mož-
nosti objednávek najdete i v našem zpra-
vodaji.

Z. Zelinková je jedním z adeptů v kategorii
skokový Jezdec roku

A nebo dostane nejvíce SMS vítěz finále
Českého skokového poháru 2004 J. Skřivan?

Kolín centrem
skokové komise

V průběhu listopadu 2004 byl VV ČJF
potvrzen ve funkci manažera skokové
komise V. Drbal. Ten tak nahradil odstupu-
jícího Z. Goščíka. Václav Drbal, kterého
jezdecká veřejnost spojuje s jeho působiš-
těm v Kolíně, má za sebou první týdny ve
funkci. Požádali jsme ho tedy o zhodnocení
vstupních kroků, i o první informace
ze zasedání skokové komise:

Formálním zahájením mojí práce bylo
rozpuštění staré komise a následně pak
svolání nové. V mém návrhu podstupuji VV
ČJF sedmičlennou komisi, ve které by měli
pod mým vedením pracovat Zdeněk Goš-
čík, Jan Pellar, Jan Šíma, Jan Kutěj, Jiří
Skřivan a Vladislav Hruška. První zasedání
nové komise proběhlo 14. prosince v Kolí-
ně za přítomnosti hostů. V zastoupení Jar.
Pecháčka byla přítomna A. Pellarová
a jako hosté pak Jiří Pecháček a za chova-
telské svazy Zdeněk Babor.

K hlavním bodům jednání bylo určení
sportovně technických podmínek národních
šampionátů roku 2005. Ty se v podstatě
nemění, ale mírné změkčení provedla nová
komise v návrhu kvalifikací.

Komise navrhla VV ČJF i kvalifikace pro
evropský šampionát juniorů a mladých
jezdců (6.-10. července ve švýcarském
Schaffhausenu). Pro juniory navrhujeme
absolvování tří parkurů -ST**- se souhrn-
ným výsledkem 4 tr. body, pro účast na
šampionátu ml. jezdců pak dva parkury -
T**- s celkovým výsledkem 8 bodů a jeden
-ST**- se 4 body. Navíc se očekává od
všech adeptů o účast při ME účast na čes-
kém CSI-J/Y Praha (Tarpan Odolena
Voda) a případně i při CSI-J/Y Neubeeren.

Z. Babor jako zástupce Svazu českého
a Svazu slovenského teplokrevníka infor-
moval o novinkách při úvahách o organiza-
ci soutěží KMK. Vypadá to, že zaběhnutý
model čekají změny. Návrhy, které zatím
zazněly chtějí především snížit počet
základních kol a uvažují i o rozdělení sou-
těží pro klisny a hřebce. Dále se plánuje
pro finále umožnění rozhodování všem
komisařům KMK, včetně těch, kteří budou
mít v soutěži svého koně. Pro zamezení
podezření z ovlivnění výsledku by se však
nejlepší a nejhorší hodnocení škrtalo.
O podobě letošních soutěží KMK jednalo
předsednictvo Svazu ČT ve čtvrtek
6. ledna v Hybrálci a tak si na definitivní
podrobnosti musíme počkat do příště.

Skoková komise má také významný
zájem na sjednocení systému stavby kursů
a proto chystá na počátek sezóny 2005
školení stavitelů tratí pod vedením polské-
ho stavitel L. Jankowskeho. Tento stavitel
je u nás velmi dobře znám a již nekolikrát
stavěl kursy při Velké ceně Tarpan Odole-
na Voda. Má za sebou zkušenosti ze
západní Evropy a stavitelsky přítomen byl
i u takových akcí jako je šampionát v Lana-
ken či CHIO Aachen. Místem konání budou
Mariánské Lázně a hostitelem školení Vác-
lav Nágr v Jezdecké škole. Organizací ško-
lení je pověřen Jan Šíma a ten nám prozra-
dil, že školení bude určeno 20 vybraným
stavitelům z celé ČR. L. Jankowski již
potvrdil termín a tak se setkání našich sta-
vitelů uskuteční ve dnech 18.-20. února.
V tomto termínu bude v Mariánských láz-
ních pod vedením O. Nágra a Z. Krpely
probíhat soustředění vybraných západo-
českých jezdců, kteří tak v sobotu budou
moci absolvovat halový parkur z dílny
Lukáše Jankowskeho.

Foto J. Beranová

Foto J. Gebauer
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Prosinec tradičně patří halovým soutě-
žím při závodech v Olympia Hall v Londýně
a vánočnímu turnaji v Mechelenu. Protože
oba prestižní konkury jsou pochopitelně
zařazeny i do západoevropské ligy SP,
patří zájem odborné veřejnosti na sklonku
roku oběma těmto střetnutím.

Londýn
Londýnská Olympia Hall ožila jezdecký-

mi disciplinami ve dnech 14. - 20. prosince.
Nejprve si na své přišli příznivci drezury.
Kvalifikační kolo, v pořadí čtvrté, pro účast
při Finále SP (Las Vegas 20.-24. dubna
2005) vyhrála pro Španělsko B. Ferrer-
Salat na BEAUVALAIS před domácím
C. Hester (ESCAPADO) a A. Katrin Lin-
senhoff (WAHAJAMA Unicef) ze SRN.

V pátek 17. prosince zahájila skoková
extratřída. The Christmas Cracker získal
pro Francii P. Rozier na HERITIERE
D’ADRIER. V sobotu pokračovali nejlepší
jezdci při The Antonia Cridland Santa Sta-
kes. Zde se radoval L. Nieberg na LOREA-
NA. O den později byla na programu kvali-
fikace pro finálový závod Světového pohá-
ru. K velké radosti domácícho publika si
pro vítězství dojel a nejvíce kvalifikačních
bodů získal R. Davenport na LAGUINA. Na
druhé příčce skončil Švýcar Ch. Barbeau
na CHATWIN a S. Numminen s MISS
SPEED z Finska.

V závěrečné The London 2012 Grand
Prix, která byla vypsána na podporu lon-
dýnské olympijské nominace, svedlo
o vítězství boj 14 dvojic v rozeskakování.
Nakonec se z prvenství radoval M. Ehning
na SANDRO BOY před domácím N. Skel-
tonem (ARKO III) a Francouzem P. Rozie-
rem s HERITIERE D’ADRIER.

Podrobnosti na 
www.olympiahorseshow.com

Mechelen
Celá společnost se pak ve dnech 26.-30.

prosince opět setkala v belgickém Meche-
lenu při Flanderském Christmas Horse
Show. Zde měl další kolo i halový SP čtyř-
spřeží. V sedmičce soutěžících si další

Vánoční turnaje

body na své konto připsal M. Freund před
Y. Chardonem a W. Ulrichem. M. Freund je
tak po čtyřech kolech zatím zcela bezkon-
kurenčně v čele průběžného pořadí Světo-
vého poháru čtyřspřeží. Příští kolo je na
programu 21.-23. ledna v Lipsku.

Drezúrní špička se utkala o body do kva-
lifikace o Las Vegas 29. prosince a prven-
ství získal Brit C. Hester na ESCAPADO
před Švýcarskou M.-L. Wettstein s LE PRI-
MEUR a další Britem R. Davidsonem na
BALLASEYR ROYALE.

Skokoví jezdci zahájili nejdůležitější sou-
těže Cenou KBC Banky a další vítězství si
na své konto připsal Francouz P. Rozier na
HERITIERE D’ADRIER.

Velkým diváckým lákadlem byla Cena
hřebčína Zengersheide - Hřebci světa. Po
rozeskakování 12 hřebců se z vítězství
radovali příznivci oldenburských koní díky
8letému AIR JORDAN Z po Argentinus.

Posledním závodem byla Velká cena
Flander Land Rover. Ta byla kvalifikací
Světového poháru. Po vítězství si nejvíce
bodů připsala na konto Dánka T. Lund na
ANDANTE před T. Hassmannem s CAMI-
REZ a R. Whitakerem s NICOLETTE.

Podrobnosti na 
www.jumping-mechelen.com

Světový pohár v pořadí
Drezúrní kvalifikace SP má za sebou

osm kol, včetně tří kol východoevropské
ligy. V současnosti je na čele vítězka
z Mariánských Lázní Ann Katrin Linsenhoff
z Německa se ziskem 65 bodů před Britem
C. Hesterem (50) a L. Jörgenem (43)
z Dánska. Další kvalifikace se koná 27.-30.
ledna v Amsterodamu. Dále pak v Neu-
münsteru (17.-20. února), s’Hertogenbosch
(17.-20. března) a Düsseldorfu (31. března
- 3. dubna).

Západoevropská liga má za sebou šest
kol a po soutěžích v Mechelenu je na čele
Wim Schröder (NED) se 46 body před
T. Hassmannem (GER), který zatím získal
44 bodů. Třetí je Švýcar Ch. Barbeau
(42 bodů) před E. van der Vleutenem
(NED 40 bodů) a R. Göran Bengtssonem
(SWE 37 bodů).

Před námi jsou ještě kola v Lipsku (20.-
23. ledna), Amsterodamu (27.-30. ledna).
Dále pak budou kola v Bordeaux (2.-5.
února), Paříži - Bercy (9.-12. března),
s∞Hertogenbosch (17.-20. března) a Göte-
borgu (24.-27. března).

Společné finále se koná v Las Vegas ve
dnech 20.-24. dubna.

Vedoucí jezdkyní kvalifikace SP v drezúře
je A.-K. Linsenhoff s WAHAJAMA Unicef

Západoevropskou ligu SP po šesti závo-
dech (+2 zámořská kola) vede W. Schröder
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Blahopřejeme...

Vzpomínáme...

- 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.: 00421 903 257 012
fax: 566 631 085 fax: 00421 245 985 498

Prodejna
Vše pro koně

a jezdce
www.mujkun.cz
tel.: 281 973 215

603 255 878

Upozornění 
pro chovatele
Inseminační dávky

hřebce Makeba jsou
k dispozici u

ing. Z. Müllera - Mnětice.
Informace: 

Balcar Vlastimil
tel. 602 280 676.

Stáj Navrátil - Vítkov, 
okres Strakonice 

nabízí výcvik 
a ustájení sportovních koní. 

Tel.: 603 843 665

... na bývalého reprezentan-
ta ve všestrannosti a armádní-
ho jezdce Františka Aubrech-
ta, od jehož úmrtí uplyne
23. ledna již 20 let.

... trenérovi JK Stará Bole-
slav, staviteli parkurů a bývalé-
mu manažerovi skokové komi-
se Ludvíkovi Jandourkovi,
který 2. ledna oslavil 60. naro-
zeniny.

Na přednášky
do Chotče

Slavoj Pardubice SK pořádá
pod záštitou Východočeského
oblastního výboru ČJF sérii
přednášek. První z nich se
uskuteční 22. ledna v sále hos-
tince obce Choteč. Začátek ve
13.00 hod. (Obec Choteč leží
mezi Sezemicemi a Dolními
Ředicemi.) Program: 1. Atypic-
ké příznaky kolikových one-
mocnění - přednáší MVDr.
J. Zíma. 2. Včasná diagnostika
příčin kulhání koní - přednáší
MVDr. M. Seitl. 3. Péče o zuby
- pravidla, vliv na sportovní
kondici - přednáší Mgr. A. Liš-
ková. Přednášky jsou určeny
široké sportovní veřejnosti
a vstupné nebude vybíráno.

Soustředění
s Žílou

Jezdecký klub Agrostyl Otice
pořádá ve spolupráci se Zdeň-
kem Žílou v Albertovské hale
soustředění skokových jezdců
v termínech: 14.-16. ledna, 18.-
20. února, 4.-6. března a 18.-
20. března. Cena za koně/ter-
mín je 1250,- Kč a v ceně je
ustájení koně od pátku do
neděle. Zájemci mohou získat
bližší inf. na tel. 605 417 066
- Xenie Rádková, kde se je také
nutné přihlásit. -jge-

Nová hala
v Litomyšli

V areálu Hřebčína Suchá
byla nově vybudována jezdecká
krytá hala 23 x 60 m s písko-
vým povrchem. Provoz bude
zahájen 29. ledna veřejným tré-
ninkem. Veřejné tréninky budou
pokračovat v těchto termínech:
12. 2, 26. 2., 12 .3., 26. 3.

Na programu jsou vždy tři
soutěže 70/80 cm, 90/100 cm,
100/110 cm. Parkury jsou
s následným rozeskakováním,
tzn. pokud jezdec nebude
v základním kole penalizován
trestnými body, po znamení
zvoncem může pokračovat
v rozeskakování. Prezentace
bude ukončena vždy 30 minut
před začátkem soutěže. Začá-
tek první soutěže je vždy ve
13.00 hodin.

Podrobné informace najdete
na www.stajmanon.cz a
www.vco-cjf.cz

Možné si je dohodnout skoko-
vé tréninky pro jednotlivce i sku-
piny pod vedením J. Skřivana.
Ustájení a ubytování zajištěno.
E-mail: manon@wo.cz 
mob. 602 45 19 18.

Nejezděte do
Španělska

10. kolo západoevropské
ligy SP FEI ve španělském
Vigu, které se mělo konat 10.-
13. února bylo z technických
důvodů zrušeno. Důvodem je
posun v termínu dokončení
stavby nové haly pro 10 tis.
diváků s arénou o rozměrech
100 x 45 m.

Jak dál
s dopingem?
Jak jsme uvedli v posledním

čísle Jezdce roku 2004, olym-
pijské dopingové aféry rozpou-
taly horečná jednání jak dál při
zjišťování nedovolených látek
v těle koní. Zasedání Büra FEI
se začalo tomuto problému
věnovat již při zasedání v Bue-
nos Aires a zatím bylo ozná-
meno několik závěrů:

- Pracovní skupina (komise),
která se bude zabývat dopin-
gem a užíváním léků, bude slo-
žena ze 6 lidí (Sven Holmberg
(SWE), Philip Billington (GBR),
Breido Zu Rantzau (GER),
David Distler (USA), Peter
Wylde (USA), Marco Danese
(ITA)) a má definovat následu-
jící úvodní směrnice:

1. rozdíl mezi léčením
a dopingem (prospěch pro
koně ke zvýšení výkonnosti)

2. zvážit definici nepovole-
ných látek, postup a tolerance
(nepřijatelné hladiny)

3. znalost farmakokinetic-

Tratě pod 
kontrolou

Výbor pro soutěže všestran-
nosti FEI podrobně zkoumal pří-
pad kritizované absence komu-
nikace mezi zástupci jezdců
a funkcionáři v Burghley, ale
i na jiných soutěžích všestran-
nosti a na základě závěrů před-
stavil nový dodatek k pravidlům,
platný od ledna 2005.

1. Před prohlídkou trati musí
organizační výbor mezinárodní
soutěže jmenovat zástupce
jezdců odsouhlaseného ostat-
ními jezdci. Tento zástupce
bude zajišťovat komunikaci
mezi jezdci a funkcionáři

2. Před startem soutěže
bude jmenována tříčlenná „roz-
hodčí“ komise, která se bude
složena ze zástupce jezdců
(nekonkurující jezdec se zkuše-
ností ze soutěže stejné úrov-
ně), zástupce FEI (technický
delegát či stavitel tratě)
a zástupce organizátorů

3. Na konci dne, kdy je první
inspekční prohlídka koní, se
sejdou všichni jezdci, pokud si
tak přejí. Schůzky by se měl
zúčastnit technický delegát
a zástupce organizačního výboru.

4. Pokud se jedná o normální
CCI, zástupce jezdců má právo
požádat o schůzku jezdců i na
konci první dne (po drezúře),
aby se prodiskutovaly všechny
připomínky k trati a překážkám.
Schůzky se musí zúčastnit roz-
hodčí sbor, technický delegát,
stavitel trati a zástupce organi-
začního výboru.

5. Z této schůzky se musí
udělat písemný zápis a vyjádře-
ní rozhodčích k připomínkám
jezdců je podepsáno hlavním
rozhodčím a zástupcem jezdců.

6. V této fázi mohou jezdci
jmenovat další dva lidi, kteří
budou společně se zástupcem
jezdců dále diskutovat s funkci-
onáři. Tito dva lidé nemusí být
závodníky.

7. Další a poslední schůzka
jezdců, s přítomností funkcio-
nářů a zástupců OV, se vždy
uskuteční večer před terénní
zkouškou. Pokud jsou jezdci
s rozhodnutím rozhodčích stále
nespokojeni, koná se hlasová-
ní. Pokud většina závodících

jezdců (50% plus jeden) roz-
hodne ve prospěch připomínek
jezdců, je záležitost předána
„rozhodčímu“ výboru pro finální
rozhodnutí, proti kterému není
odvolání.

8. Na soutěžích CIC nebo
CCI s jednodenní drezúrou je
nutné proceduru zkrátit nebo
některé kroky vypustit, ovšem
musí být zachováno:

- písemný záznam výhrad
a odpovědí

- možnost jezdců volit,
pokud jsou nespokojeni

- konečné rozhodnutí od
„rozhodčího“ výboru, pokud to
vyžaduje většina startujících

kých a zobrazovacích metod
4. laboratorní analýzy

a právní postupy (kroky, délka)
5. postihy (délka pozastave-

ní, množství peněz a pozasta-
vení v případě podezření)

6. způsob komunikace (co
nejrychleji a jasně)

7. role právního oddělení
FEI, justiční výbor, cizí právní
poradenství

8. krizové řízení, řešení
významných případů

- Pracovní komise nemá
žádnou roli v probíhajících
právních případech, které jsou
řízeny podle stávajících pravi-
del FEI.

- Pracovní komise byla požá-
dána o analýzu výše uvede-
ných bodů, přidání případných
dalších relevantních námětů
a formulaci návrhů politiky FEI
k uvedeným bodům. Tato
doporučení budou předložena
výboru a valnému shromáždění
v dubnu 2005.
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