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Galaveãer v Humpolci
První galavečer roku 2005 českého jezdectví patřil všestrannosti a spřežení. Pořádaly jej 5. února komise všestrannosti, spřežení a pořadatelé Soutěží podkovy ve Spolkovém domě v Humpolci. Celý program
moderovala M. Barešová a F. Petřík a hlavním organizátorem byl opět J. Grodl.
Zahájení patřilo prezidentovi ČJF Jar.
Pecháčkovi a starostovi Humpolce p. Kučerovi. Slavnosti se také zúčastnila a ceny předávala i náměstkyně ministryně škosltví
p. Štěrbová. Scénář večera běžel již podle
osvědčených pravidel a nejprve přišly na
řadu Osobnosti Zlaté podkovy. Novinkou
večera byli čtyři trubači, kteří každého oceněného doprovodili slavnostní fanfárou.

Zlatá podkova
Osobností ZP se stal dlouholetý organizátor a rozhodčí Jan Schwarz. Cenu za propagaci soutěží ZP získal ředitel kladrubského
učiliště František Petřík. Ten působí při soutěžích Podkovy velmi často i v roli hlasatele
a tak veselí v sále způsobil speciální dárek,
kterým bylo plato vajíček s přáním aby měl
„hlásek jako konipásek“.
Do Síně slávy ZP byly uvedeny dvě nové
osobnosti. První byl dvojnásobný vítěz ZP
z let 1967 a 1968 Vladimír Borusík, který se
však pro onemocnění slavnosti nezúčastnil.
Druhou osobností se pak stal Jiří Kocman,
jezdec čtyřspřeží a držitel Zlatého odznaku
FEI. Ten všem přítomným slíbil, že využije
každé příležitosti k tomu, abychom ho ještě
viděli v akci, tak jako tomu bylo při Jezdeckých dnech v Kladrubech v roce 2004.
Cenu za podporu Soutěží podkovy získal
jeden z důležitých sponzorů Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod.

Všestrannost
Soutěže všestrannosti zahájily své cereminály soutěžemi KMK. Za vítězství mezi
pětiletými si pro slavnostní přikrývku přišel
J. Cipra jako chovatel a jezdec koně JAZZ
(maj. p. Peter). V šestiletých patřilo prvenství
klisně VIKI (maj. p. Höck, jezdec P. Myška).
Ceny předával předseda Svazu chovatelů
ČT L. Karásek.
Mezi pořadateli získala cenu komise všestrannosti společnost Elektro Vasury Kolesa a přebírala ji J. Sůrová.
A pak již přišly na řadu jednotlivé kategorie jezdců. Nejlepším žákem byla vyhlášena
dvojnásobná mistryně ČR jak v kategorii dětí
tak v soutěži pony Sabina Erbeková (MJS
Brno). Nejlepším juniorem se stala Pavlína

Pejřilová z Hradeckého JK. Nejlepším mladým jezdcem pak Karel
Polák (JK Kocanda), který
v posledních třech letech s koněm
HAMLET postupoval pravidelně
po mistrovských stupních. V roce
2002 získal bronzovou medaili,
v roce 2003 stříbrnou a vše završil
v loňském roce mistrovským titulem.
Ale pak již přišel na řadu obrovský aplaus. Ten sklidil nejlepší
senior a Jezdec roku 2004 ve všestrannosti Jaroslav Hatla.
O důvodech jeho prvenství se není
třeba zmiňovat.
S Jaroslavem Hatlou pak bylo
spojeno i další vyhlášení. Koněm
roku 200č se ve všestrannosti stal
KYRENEJENNALLA’S BOY. Přikrývku pro koně převzal majitel
M. Šebesťák.

Spřežení

Osobností Zlaté podkovy se stal Jan Schwarz (vlevo)
a cenu mu předal předseda správní rady Soutěží podkovy
p. Horáček a náměstkyně ministryně školství p. Štěrbová

Moderátorské režie ceremoniálů soutěží spřežení se ujal F. Petřík. Nejprve přišly na řadu České
poháry. Mezi jednospřežími si pro
ocenění postupně přišli vítěz
Tomáš Barták ml. (Favory Benice) a umístění Petra Dušková (JK
Robousy) a Libor Kůrka
(3K Poděbrady). Ve dvojspřeží byl
nejlepší Jiří Nesvačil st. (Šinkvický dvůr) před svým synem Jiřím
Nesvačilem ml. (NH Kladruby
n.L.) a Ladislavem Vyrtychem
(Březno). Mezi čtyřkami si nejlépe
vedl Zdeněk Jirásek (JK Robousy) a na dalších místech skončili
Petr Vozáb (NH Kladruby n.L.)
a Jiří Škodný (Slaťiňany).
Osobností oceněnou za propagaci soutěží spřežení se stal Miloslav Šimáček z Nebanic, který
však nemohl ocenění pro nemoc
převzít. Cenu za dlouholetou
sponzorskou podporu soutěží
spřežení získal Ivo Exnar náš nejznámější výrobce kočárů.
Předány byly i čtyři výkonnostní
odznaky ČJF. Ze zlatého se může
těšit Jiří Koníř (Koníř Hrádek), ze
stříbrného Ladislav Vyrtych
a z bronzových Marek Jirgala
(Hubička Telnice) a P. Matouš
(Sobotka).
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Cenu za Koně roku převzal stylově majitel M. Šebesťák
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Galavečer v Humpolci

Večer moderovala M. Barešová (vlevo) a Cena komise všestrannosti za pořadatelství byla udělena Elektro Vasury Kolesa (J. Sůrová)

Pohár dvojspřeží získal J. Nesvačil st. (vpravo) a přikrývku mu předal J. Kunát

Junior roku ve všestrannosti P. Pejřilová

Cenu za propagaci ZP získal F. Petřík (vpravo), kterému blahopřeje hlavní organizátor večera J. Grodl

Nejlepšímu jezdci čtyřspřeží Z. Jiráskovi
(vpravo) blahopřeje prezident ČJF Jar.
Pecháček

Nejlepším žákem roku se stala S. Erbeková

Cenu za vítězství v Českém poháru jednospřeží získal T. Barták ml. (vlevo) a společně s ním
ji převzal jeho bratr Adam, který soutěží jako přísedící
všechna foto J. Bělohlav
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ZE ZAHRANIČÍ

100 startů v Kreuthu
Pravděpodobně není daleko doba, která
bude stále výrazněji měnit zpravodajství
z výjezdů našich jezdců k zahraničním
závodům. Ve dnech 31. ledna až 6. února
se skupina dvanácti jezdců s více než třiceti koňmi zúčastnila závodů v bavorském
Kreuthu. Takto rozsáhlé pole závodníků
a koní nelze již podrobně zdokumentovat,
protože naši jezdci uskutečnili v průběhu
závodů více než stovku startů.
Veškeré podrobnosti a výsledkové listiny
naleznou zájemci na internetu. Pro ty
z vás, kteří se však k internetu nedostanou
nebo nemají na webové prohlížeče čas,
přinášíme alespoň stručný přehled nejúspěšnějších startů našich jezdců.
Dařilo se především A. Opatrnému.
Vedle dvou vítězství s DANCE AND JUMP
v soutěžích 130 a 140 cm zvítězil náš jezdec, po rozeskakování dvaceti dvojic,
i v hlavní soutěži (-T*-) prvního týdne závodů. Vedle těchto tří vítězství přivezl A. Opatrný, ale i ostatní jezdci řadu dalších umístění. A. Opatrný byl ještě na CADISO druhý
ve skákání do 130 cm. Na CRAZY LOVE
skončil ve skákání do 150 cm (-S*-) na 2. místě. S NAREW SON se pak rozeskakoval
v S* (150 cm) a odnesl si nakonec 5. místo.
Úspěšný byl zájezd i pro Filipa Doležala.
Ten na ROCKINA skončil nejprve na
4. místě ve skákání do 110 cm a v sobotu
5. února v soutěži stejné obtížnosti zvítězil.
Další umístění přivezli i M. Klár (NOLI
TANGER - 3. místo v bodovém skákání do
120 cm), P. Doležal (LAMORE - 3. místo
ve skákání do 140 cm na čas a 4. místo ve
skákání do 130 cm), či J. Papoušek
(SHELA - 3. místo ve skákání do 130 cm).
Veškeré podrobnosti a výsledkové listiny
naleznou zájemci na internetové adrese
www.grabmayer.de

SILVIO u Bardonů
Jeden z nejznámějších českých koní současnosti 11letý valach SILVIO majitele
Z. Tenkráta změnil své působiště. Ve druhé
polovině roku již nestál ve stájích A. Opatrného v Hořovicích, ale vrátil se domů do Tetína
a jeho majitel si rozmýšlel komu ho svěří pro
sezónu 2005. Od 30. ledna se stala novou
jezdkyní SILVIA K. Bardonová a novou stájí
pro skokového Koně roku 2003 je středisko
ve Velkém Chlumci (okr. Beroun).

Západočeši
odměňovali
TJ Statek Úněšov a JK Chov Bernartice
uspořádaly v sobotu 5. února v plzeňské
Lucerně chovatelsko - jezdecký ples, na
kterém byli vyhodnoceni nejúspěšnější
jezdci a chovatelé Západočeské oblasti za
rok 2004. Celý večer provázela slovem
hlavní organizátorka plesu Eva Mentlíková.
Ceny vyhodnoceným předávali za západočeskou oblastní federaci Věra Jáchimová a Pavel Hyťha. Vyhodnoceni byli: skok J. Jindra, M. Roubalová, drezura - F. Sigismondi, V. Hyťhová, děti - D. Mudrová, junioři - J. Mudra ml., mladí jezdci - Jaroslav
Rédl ml., všestrannost - Kateřina Tumpachová, chovatel - Jaroslav Rédl st. Západočeským Koněm roku se stal MON ŠERY
(majitel p. Šašek z Ejpovic), nejúspěšnějším pořadatelem pak Slávia VŠ Plzeň.
Zároveň byly předány i výkonnostní
odznaky ČJF: Veronika Brůhová, TJ JS
Plzeň-Bory (drezúra - bronzový), Jaroslav
Rédl ml., JK Chov koní Bernartice (skok stříbrný) a Kateřina Tumpachová, Stáj
Valér Radonice (všestrannost - zlatý).

ZPRÁVY

O medailích
roku 2004
Rád bych reagoval na článek z minulého
čísla Jezdce o rozhodnutí uznat kvalifikaci
J. Perníčkové pro MR ČR pony 2004. Disciplinární komise nás v něm odkazuje na
pravidla pro soutěže pony a jejich přílohu F.
Touto přílohou ani jejími dodatky se však
neřídí, protože výsledek J. Perníčkové
s koněm VIDAR ve skákání 120/125 cm
není dosažen v soutěži, která dosahuje
technické obtížnosti stupně STPB. Parkur
STPB musí obsahovat jeden trojskok nebo
dva dvojskoky. Pravidla ani jejich dodatky
neudávají koeficient na přepočítávání
výsledku z neklasické soutěže na klasickou. MR ČR pony 2004 bylo vypsáno
podle sportovně technických podmínek : 1.
kolo - SPB, 2. kolo - SPB, 3. kolo - STPB.
Minimálně jeden z kvalifikačních parkurů
musí být obtížnosti 3. kola mistrovské soutěže. Tento požadavek pro kvalifikaci MR
ČR pony 2004 nebyl podle platných pravidel výsledkem 0 tr. b. v soutěži 120/125
splněn, protože tato soutěž obsahovala
pouze jeden dvojskok.
K potvrzení o kvalifikaci na MČR se DiK
nevyjadřuje vůbec. Při uvedení skutečně
dosaženého výsledku soutěže 120/125
muselo buď dojít k chybě oblastního orgánu při jejím potvrzení a odeslání, následně
pak i k chybě sboru rozhodčích při kontrole
dosažených kvalifikací. Druhá možnost,
která existuje, je potvrzená kvalifikace
s výsledky stupně STPB nebo TPB. Tyto
výsledky J. Perníčkovou do MČR pony
2004 s koněm VIDAR nebyly dosaženy.
Neúmyslná záměna soutěže 120/125 za
soutěž STPB nebo TPB je při angažovanosti a znalosti pravidel manželů Perníčkových v pony sportu minimální.
V každém případě je absence vyjádření
DiK k tomuto problému zarážející.
Doufám, že stanovisko k rozhodnutí DiK
k tomuto protestu a potvrzení o kvalifikaci
zaujme také VV ČJF a dá ho jezdecké
veřejnosti k dispozici.
V Praze 7. 2. 2004 B. Starnovský
O stanovisko k diskusnímu příspěvku
B. Starnovského jsme požádali člena DiK
R. Večerku

K článku „O medailích roku
2004“ - B. Starnovského
Není pochyb, že v uvedeném případě
kvalifikace J. Perníčkové bylo mnoho provedeno špatně. Dik prověřila mnoho okolností
a velmi vážně se celou záležitostí zabývala.
Jenže chyba byla již na začátku - při stanovení kvalifikačních kritérií.
Ta zněla: „Minimálně jeden z kvalifikačních parkurů musí být obtížnosti
3. kola mistrovské soutěže“
Ne tedy např.: „... stupně obtížnosti.“,
nebo : „... parkur STPB“ a podobně.
Kvalifikací vlastně bylo absolvování soutěže minimálně stejně „těžké“ jako třetí
kolo soutěže mistrovské.
DiK tedy vyšla z porovnání závodu
v Polsku (kde jsou kritéria zase trochu
jiná), s vágním termínem „obtížnost“.
A uznala, že takto volné kritérium bylo splněno. Hovoří se totiž pouze vlastně o tom,
jestli závod v Polsku byl minimálně stejně
„těžký“ (obtížný) jako třetí kolo mistrovské
soutěže.
Co se týče „potvrzování“ kvalifikace, DiK
konstatovala, že i v tomto procesu bylo
mnoho chyb. Nezbývalo tedy jinak, než
hledat úmysl zvýhodnit J. Perníčkovou.
Ten jsme nenašli.
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Procesní pravidla neporušila J. Perníčková. Oblastní výbor vybral. Sbor rozhodčích akceptoval. Soutěž proběhla. Nikdo
nepodal protest.
Nezaviněné porušení procesních pravidel není dle výkladu DiK důvodem
k následnému trestu.
JUDr. Radan Večerka, člen DiK
ak máme zase o čem přemýšlet.
Po loňské diskvalifikaci zlaté
S. Erbekové z dětského šampionátu všestrannosti na pony kvůli chybějící
kvalifikaci, postihlo disciplinární řízení letos
stříbrnou medailistku ze skokového mistrovství pony J. Perníčkovou. V jejím případě rozhodla disciplinární komise naopak ve
prospěch jezdkyně. Tato událost je příležitostí k zamyšlení nad šampionátovou kvalifikací vůbec.
Systém kvalifikací na národní šampionáty byl zaveden u nás v prvé řadě jako omezení pro nesoudné jezdce, kteří svými slabými výkony snižovali úroveň mistrovství
a zdržovali průběh soutěží. Již podruhé se
však stalo, že systém postihnul jezdce,
který patří ve své kategorii k nejlepším.
Disciplinární komise byla již podruhé
v krátké době postavena do nepříjemné
role arbitra dodatečně rozhodujícího
o zisku medaile.

T

Jak dál
v kvalifikacích?
Nepochybuji o kvalitě J. Perníčkové
a VIDARA. Rozhodnutím komise se však
mohou cítit poškozeni všichni ti, kteří se
kvalifikačnímu diktátu podrobili. V prvé
řadě naše jezdkyně K. Bardonová a V. Macánová, které byly kvůli nesplnění kvalifikačních kritérií pro mistrovskou soutěž žen,
nuceny nastoupit ve výrazně obtížnější
mistrovské soutěži společně s muži.
Tato kauza jasně ukazuje, že bude
v budoucnu nezbytné v kvalifikačních kritériích podobným situacím předejít. V prvé
řadě si je třeba ujasnit co od kvalifikací
očekáváme. Zda má být kvalifikace stále
ještě sítem, kterým neprojdou ti méně
výkonní, či zda má být kvalifikace i zkouškou, která prověří dlouhodobou výkonnost
a zamezí náhodným úspěchům slabých.
Pokud bude všeobecně přijat druhý
názor a kvalifikace budou takto nastaveny,
bude nezbytné vymyslet jak zohlednit starty v neklasických soutěžích. Otevřené hranice dávají našim jezdcům nové možnosti
a je rozhodně v zájmu jezdecké vzdělanosti kontakty se zahraničními pořadateli podporovat. Stále častěji však budeme svědky
toho, že jezdci nestihnou splnit kvalifikaci
na domácích kolbištích, ale přitom pilně
reprezentují ČR v zahraničí. A při zahraničních startech je vše zcela jinak. Obtížnost
v domácích poměrech té nejvyšší úrovně,
bývá v zahraničí nezřídka tou lehčí skupinou soutěží. Při mnohačetných polích pak
často dochází k tomu, že jsou soutěže této
obtížnosti nahrazovány různými typy závodů, někdy i dodatečně na poslední chvíli.
Posuzování obtížnosti pouze výškou skoků
však neobstojí, protože obtížnost soutěže
tvoří i další parametry. V každém případě
jezdeckému sportu neprospěje, když kvalifikaci nesplní jezdci mající za sebou v době
konání šampionátu desítky dobrých startů
v zahraničí. Stejně tak však neprospěje
sportu skutečnost, když je dodatečně rozhodnuto ve prospěch dvojice, která nesplnila předem dohodnutá kritéria mistrovského startu, tak jak jim bylo všeobecně porozuměno.
C. Neumann

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Hipodrom v Mostě nezahálí ani v zimě. Divácká tribuna je sice přikryta sněhem, zrovna
tak jako dostihová dráha, ale k využití dostihové dráhy se nabízí další alternativa - skiering.
K. Bielik s Magdalenou Štětkovou a klisnou DINA prověřili kvalitu sněhu.

Soustředění ve
Všeticích
Jezdecké středisko ve Všeticích (okr.
Benešov), které v loňském roce dotvořilo
areál otevřením nové kryté haly zorganizovalo ve dnech 21.-22. a 28.-30. ledna jezdecká
soustředění pod dohledem A. Opatrného.
Společné práce se zúčastnilo při prvním
víkendu 32 a při druhém 18 dvojic. Středisko
plánuje další soustředění pod dohledem
rakouského jezdce a trenéra R. Wassibauera ve dnech 25.-27. února. Informace o soustředění na tel.: 602 203 242.

Podruhé v Chotči
Slavoj Pardubice SK pořádá druhé přednáškové odpoledne, které proběhne
13. února od 13,00 hod opět v Chotči
(2 km od Sezemic směrem na Ředice).
Tentokrát se bude hovořit na téma: 1) Vakcinace koní - jak účinkuje, proč vakcinovat,

kdy a proti jakým nemocem. Přednáší:
Jana Sládková společnost Cymedica.
2) Vliv výživy na složení krve a výkonnost
koní. Přednáší MVDr. Vladimír Tlučhoř.
3) Stravovací hodnoty a užitnost. Přednáší
Jiří Skalický - Fitmin

Fojtovský ples
v Děpoltovicích
Jezdecký klub Kavka Fojtov ve spolupráci s Farmou Fojtov s. r. o. uspořádal
I. reprezentační jezdecký ples pro karlovarskou a západočeskou oblast dne
29. ledna 2005 v sále děpoltovické restaurace. Přes 150 příznivců jezdeckého sportu
si při bohaté tombole a hudbě Ještěřice
zavzpomínalo na pestrou jezdeckou sezónu. Jezdecký klub Kavka Fojtov tak připomněl blížící se jezdeckou sezónu a svoje
místo v karlovarské a západočeské oblasti,
kde jeho jezdci dosahovali v loňském roce
mnoha dobrých umístění.
Foto T. Holcbecher

V Praze na Novotného lávce proběhl v pátek 4. února slavnostní galavečer českého turfu.
Program moderoval Marek Svačina a jedním z oceněných byl i Martin Cáp. Ten získal za
svojí publicistickou aktivitu novinářskou cenu, která nese jméno Cena Přemysla Neumanna.
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Světový pohár
finišuje
Před finále skokového SP
v Las Vegas začínají docházet
zprávy o již kvalifikovaných
jezdcích z 13 regionálních lig
současnosti. Sedm regionů již
své kvalifikace dokončilo
a jasno již mají jezdci v Kanadě, Jižní Americe, Jižní Africe,
Centrální Asii, Jihovýchodní
Asii, Japonsku a na Novém
Zélandu.
Před závěrečnými soutěžemi ještě stojí jezdci v Austrálii,
Arabských státech, centrální
Evropě, západní Evropě
a východní i západní části
USA.
Z Kanady mají letenku do
Las Vegas zajištěnu čtyři jezdci
- E. Lamaze, E. Flameng,
Y. Candele a J. Henselwood.
Jižní Americe připadají dvě
místa a po šesti soutěžích
v Brazílii a Argentině jsou nejlepší Brazilci R. Sarmento a
C. Mazza.
Jihoafrická liga má jen jediné
postupující místo a to získal
B. Taylor.
Stejně tak jedinou pozici získává centrální Asie a zde je
postupujícím S. Mamitov
z Kazachstánu.
Jednu pozici získávají i jezdci v jihovýchodní Asii, po pěti
soutěžích v Malajsii je kvalifikovaným jezdcem domácí
Q. Ambak.
Jediným jezdcem v Las
Vegas z Japonska bude
A. Okabe a stejně tak jedinou
postupovou pozici mají na
Novém Zélandě a zde ji získal
J. Cottle.

čele západoevropské kvalifikace SP s náskokem deseti bodů
na dvojici M. Ehning a R.G.
Bengtsson. Na 4. místě je nyní
L. Nieberg (49) před W. Schröder (48), T. Hasmannem
(44) a M. Michaels-Beerbaum
(43). R. Pessoa je momentálně dvanáctý (38) a mezi zatím
posledními jezdci na postupových místech jsou O. Becker
a S. Guerdat (28) na 18. pozici. Na kvalifikační postup zatím
nemohou pomýšlet L. Beerbaum ani F. Sloothaak. Ještě
však není všemu konec
a západoevropská liga pokračuje ve španělském Vigu
(13.-13. února). Potom se
jezdci přesunou do haly Paris Bercy (10.-12. března) dále do
s’Hertogenbosch (17.-20.
března) a liga bude ukončena
ve švédském Göteborgu
(24.-28. března).
Závody v Bordeaux byly
zakončeny nedělní Velkou
cenou Land Rover, ve které si
nejlépe vedl M. Ehning na
GITANA. Německý jezdec byl
nejrychlejší mezi devíti dvojicemi v rozeskakování a za ním
skončili G. De Balanda - CROCUS GRAVERIE (Fra), L. Philippaerts - PARCO (Bel),
R. Pessoa - CARLOT III (Bra)
a opět N. Skelton - ARCO III
(GB). Podrobnosti o soutěžích
v Bordeaux naleznete na
www.jumping-bordeaux.com

38 dvojic rozeskakovalo
10 jezdců a nejvíce kvalifikačních bodů získal L. Nieberg ma
LOREANA 90 před T. Velin
(EQUEST CARNUT) z Dánska
a N. Skeltonem s ARKO III
z Velké Británie.
N. Skelton se dalším bodovým ziskem dostal po amsterodamském kole, které bylo
osmým závodem západoevropské ligy, na čelo průběžného pořadí. Na programu však
bylo hned v následujícím týdnu
(4.-6. února) další kolo ve francouzském Bordeaux.
Zde pokračoval ve vynikající
formě L. Nieberg na LOREANA, který zvítězil v kvalifikaci
pro Velkou cenu (Prix Casino
de Bordeaux). Kvalifikačním
závodem pro SP byla tentokrát
sobotní soutěž (GP Sony Ericsson). Prvenství si odnesl, po
rozeskakování deseti dvojic
Francouz H. Bourdy na EVE
DES ETISSES. Na dalších
místech skončili J. Kürten
(QUIBEL) z Irska, M. Ehning
(SANDRO BOY) z Německa
a M. Whitaker (PORTOFINO
63) z Velké Británie. N. Skelton
na ARKO III pokračoval ve své
neuvěřitelné sérii a při třetích
super závodech ve třech týdnech skončil po jedné chybě
na 12. příčce. Za tu inkasoval
ještě jeden kvalifikační bod.
Po devíti kolech je tak
N. Skelton s 60 body stále na

Západoevropská liga
Nejkvalitnější liga světa
pokračovala v uplynulých
14 dnech dalšími dvěma závody. Týden po Lipsku se soutěžní kolotoč roztočil při CSI
v Amsterodamu (27.-30. ledna). Zde byla na programu
i drezúrní kvalifikace pro SP
(GP Kür) a v té byl nejlepší
Edward Gal na LINGH
z Holandska před Švýcarkou
S. Iklé na SALIERI CH a Švédem J. Brinkem s BJÖRSELS
BRIAR. E. Gal s LINGH byl nejlepší i v kvalifikaci na závěrečný
Kür v soutěži GP. Překvapením
bylo nejprve až 6. a ve finále
4. místo H. Schmidta (WANSUELA SUERTE) ze SRN.
Skokoví jezdci zahájili důležitý program kvalifikací pro Velkou cenu 28. ledna. Mezi
18 bezchybnými se z vítězství
radoval domácí G. Jan Bruggink na JOEL před M. Kutscherem s CONTROE (SRN).
Sobotní program vyvrcholil
Velkou cenou Amsterodamu,
která je součástí Gold League
a zde si vítězství po rozeskakování pěti dvojic odnesl R. Pessoa na SIGANE VAN DE
GRUNDEVAL (BRA) před Švédem Rolf-Göran Bemgtssonem
(CELLESTIAL) a K. Offel na
NIKE ze SRN. O důležité kvalifikační body se pak bojovalo
v neděli při Velké ceně Audi.
Zde se ze startovního pole

Berbaum v čele
Světový žebříček FEI skokových jezdců zaznamenal po
měsíčním vedení jezdkyně
M. Michaels - Beerbaum změnu.
Do čela se po posledním sčítání
bodů za kalendářních 12 měsíců
roku 2004 dostal opět L. Beerbaum. Na druhém místě je
R. Pessoa před M. Michaels
Berbaum, která klesla na 3. příčku. Hned za ní je další německý
jezdec M. Ehning před pátým
M. Fuchsem ze Švýcarska.

Boj o olympijské
medaile nekončí
Mezinárodní jezdecká federace oznámila, že v olympijském turnaji diskvalifikovaný
německý jezdec L. Beerbaum
(GOLDFEVER) se odvolal proti
rozhodnutí FEI Judicial Committee k vyšší instanci, kterou je
Arbitrážní soud pro sport. Současně bylo oznámeno, že stále
ještě není dořešen případ olympijského vítěze Cian O’Connor
(WATERFORD CRYSTAL),
který byl také pozitivně testován na zakázané látky.

Třikrát Šejk
Ve světové endurance hrají
prim Spojené arabské emiráty. Při
světovém poháru, který se konal
27. ledna, obsadili jejich jezdci
7 pozic na prvních devíti místech.
Mezi ně se vklínila pouze B. Lissaraque (Fra) na 4. pozici a
Kazachstánec N. Melbard na
7. místě. Na prvních třech místech
skončili jezdci jejichž jména začínají shodně Sheikh.
Zvítězil Sheikh Mohammed bin
Rashid Al Maktoum na NASHMI,
který absolvoval trať 160 km průměrnou rychlostí 22.68 km/h za
7 hodin a 3 minuty.

Blahopřejeme...

L. Nieberg se v Lipsku, Amsterodamu i Bordeaux představil ve
velmi dobré formě

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

... dlouholetému chovateli
koní a zaměstnanci středisek
v Kladrubech, Písku, Nemošicích a Slatiňanech panu Janu
Haasovi, který oslavil 7. února
devadesáté narozeniny.
... prezidentovi Asociace
svazů chovatelů koní Jaroslavu Dražanovi, který 24. února
oslaví padesátku.

- 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.: 00421 903 257 012
fax: 00421 245 985 498 riálu v zahraničí

Inzerce

Jezdecké centrum
u Prahy nabízí boxové
ustájení koní. Hala k dispozici. Skokový výcvik
pod vedením A. Starosty.

● Prodám valacha, ryzák -hafling, KVH 139 cm, nosí, tahá,
hodný, zdravý a dále malý kočár s košatinou na 1-2 koně
a dále pony valach (105 cm) - i jednotlivě. Tel.: 603 487 765.
● Prodám 9l. valacha, parkur st. -S-, do st. -L- na 100% i se
začátečníkem. Cena 150 000,- Kč a 5l. valacha čer. hd., m:
po Predswit X, spolehlový na parkur i na rekreační ježdění.
Cena 59 000,- Kč. Tel.: 605 502 725.

Inf. na tel.:
723 615 934, 723 316 491
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VZDùLÁVÁNÍ
V rámci vzdûlávacích programÛ v oblasti sportu
otevírá akreditované pracovi‰tû M·MT âR
kvalifikaãní kurzy pro cviãitele a trenéry jezdectví.
CVIâITEL JEZDECTVÍ • v‰eobecná licence
(skoky,drezura,v‰estrannost)• spﬁeÏení • vytrvalostní
jeÏdûní • voltiÏ • reining
TRENÉR JEZDECTVÍ • v‰eobecná licence
(skoky,drezura,v‰estrannost) • spﬁeÏení • vytrvalostní
jeÏdûní • voltiÏ • reining
Zahájení kurzÛ cviãitelé - 5. bﬁezna 2005
trenéﬁi - 12. bﬁezna 2005
v Praze a Stﬁedoãeském kraji, v rozsahu -cviãitelé cca 170
hodin, trenéﬁi cca 240 hodin.
Zkou‰ky probíhají pﬁed komisí âJF.
PﬁedbûÏné pﬁihlá‰ky zájemcÛ z celé âR pouze písemné
s uvedením základních údajÛ a kontaktÛ - zasílejte na níÏe
uvedenou adresu.
Uchazeã kurzu pro cviãitele k pﬁihlá‰ce pﬁiloÏí kopii jezdecké licence âJF (min.3 roky, vûk min.18 let), uchazeã
kurzu pro trenéry pﬁiloÏí k pﬁihlá‰ce kopii licence âJF
a kopii maturitního vysvûdãení (cviãitelská licence min.5
let,vûk min.25 let,min.v˘konnost „S“).
Adresa: Mgr. Jaroslav Sedláãek, Hillebrantova 1077,
158 00 Praha 5
Kontaktní tel.: 732 951 569

TJJ Přední Kopanina
oznamuje zřízení internetových stránek na adrese:

www.sweb.cz/tjjprednikopanina
na kterých budou od roku 2005 uveřejňovány všechny rozpisy
soutěží pořádaných na Přední Kopanině. Středisko již nebude
rozpisy rozesílat poštou a žádá všechny zájemce o účast
v soutěžích o komunikaci prostřednictvím internetu na adrese:

www.tjjprednikopanina@seznam.cz

Upozornění
pro chovatele
Inseminační dávky
hřebce Makeba jsou
k dispozici u
ing. Z. Müllera - Mnětice.
Informace:
Balcar Vlastimil
tel. 602 280 676.

Prodejna
Vše pro koně
a jezdce
www.mujkun.cz
tel.: 281 973 215
603 255 878
Milada Barešová

Stáj Navrátil - Vítkov,
okres Strakonice
nabízí výcvik
a ustájení sportovních koní.

Tel.: 603 843 665

sděluje přátelům a pořadatelům závodů nové
telefonní číslo:

732 764 764
pevná linka a fax: 481 382
284 zůstává v platnosti
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