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Všude samé medaile
Červenec je v ČR tradičně ve znamení národních šampionátů. Jejich předehrou bylo mistrovství starších drezurních juniorů, které bylo v Brně při CDI proto, aby junioři stihli ME. To se konalo v Bernu (12.15. 7.) týden po drezurním šampionátu ve Staré Roli (6.-8.7.) První červencový víkend se pak o medaile soutěžilo ještě v Kolesách (družstva a mladí jezdci, všestrannost). Druhý červencový víkend pak
šampionátové jeviště ovládli skokoví jezdci, kteří letos bojovali o medaile v Martinicích (13.-15. 7.)
a jezdci zbylých kategorií všestrannosti, kteří se sešli v Humpolci.

Medaile málem uplavaly
Drezurní mistrovství České republiky 2012 se
konalo 6. až 8. července v areálu Jezdeckého
klubu Karlovy Vary - Stará Role. Ačkoliv pořadatelé věnovali maximum úsilí, aby byl areál precizně připraven, páteční podvečer znamenal doslova živelnou katastrofu. Obrovská průtrž mračen nejenomže smetla precizně připravený drezurní obdélník, ale vyplavila již plně obsazené
mobilní stáje. Část koní se tak stěhovala do klubových stájí, kde členové uvolnili několik míst
a hlavně, kdo měl ruce pomáhal s odvodňováním areálu. „Musím tak poděkovat všem, bez jejichž přičinění bychom tuto krizovou situaci jen
stěží ustáli," uvedla předsedkyně klubu Eva
Chromcová.

První byla družstva
První medaile se rozdávaly v sobotu, kdy byla
vyhodnocena dvoukolová soutěž družstev (JDSG). Na startu byly pouze tři celky, protože se po
onemocnění jednoho koně rozpadl jihočeský
tým. O medaile se tak utkaly dvě družstva Prahy
a jedno z východních Čech. Bodové rozdíly byly
jen velmi těsné. S náskokem 0,324 % zvítězil tým
Praha I. ve složení Michaela Habásková - ROULETTE, Michal Košťál - ARHODIUM a Karla Mothejlová - ALLITAIR. Z druhého místa se těšili Východočeši před týmem Praha II.

12 setin za zlato
Ze dvou kol (DD+DJ) se skládala i soutěž dětí. Ta vyvrcholila v úvodu nedělního programu
a vítězkou se stala potřetí a naposledy Michaela
Pavlisová na BARON TRENK. Od příštího roku
bude jezdkyně již startovat v kategorii mladších
juniorů. V této kategorii (JU+JU+vJ) se letos nejvíce dařilo Patricii Gráblové s NERINE. V sobotu
i v neděli podala sice lepší výkon celkově druhá
Martina Kučerová na CALET. Ta ale bohužel
v páteční úloze skončila s hodnocením 58,764 %
až na 5. místě a zlato jí nakonec uniklo o 12 setin procenta.

Ještě mladší mladá jezdkyně
Mezi mladými jezdci podávala bezkonkurenčně nejlepší výkony Karolína Šimáčková s CARUSO V Agro Cheb Nebanice). Ani v jednom z kol
(SG+SG+vY) nenašla přemožitele. A to by věkově mohla startovat ještě mezi staršími juniory. Jejich mistrovský závod však byl přesunut kvůli termínové kolizi s mistrovstvím Evropy a již se konal
při CDI v Brně na Panské líše. Karolína Šimáčková se proto rozhodla raději soutěžit na obtížnější úrovni, ale v domovské oblasti.

XV. slet zahajoval
jezdec
Všesokolský slet, který se konal v Praze
v Synot aréně ke 150letému výročí založení
sokolské organizace, zahajoval Lumír Šebesta na koni EMIRÁT ze JO TJ Sokol Přívory. Bohužel slavnostní ceremoniál byl ve
čtvrtek 5. července pokažen vytrvalým deštěm. Přesto působil jezdec na koni majestátným dojmem a diváci mohli jen litovat, že jich
na prvoligový trávník nepustili organizátoři
více.

Inzerce

Zlatý Sigismondi

Drezurní titul mezi dětmi získala potřetí Michaela Pavlisová (BARON TRENK)

Napínavě se vyvíjela seniorská kategorie. Po
prvním dni (IM I) se ujala vedení Šárka Charvátová s 13letým valachem SAINT TROPEZ. Ten
byl letos zakoupen v Holandsku od olympioničky
Coby van Baalen. V sobotu (IM I) ji sice předstihl
o 7 desetin procenta Fabrizio Sigismondi na
APROPOS, ale v průběžném pořadí měla Šárka
stále náskok 29 setin.
Nakonec se ale této jezdkyni triumfální návrat
do seniorské drezury nepodařil. V nedělní volné
jízdě (IM I) udělala řadu chyb a ty ji o nejvyšší
příčku připravily. Podle jejího vyjádření sice zklamání převládlo, ale na druhou stranu návrat do
drezurní špičky hned se stříbrnou medailí je
krásnější než čekala. Z titulu 2012 se tak raduje
Fabricio Sigismondi na APROPOS. Obhajující
mistryně Karolína Žižková na DARWIN (Žižka
Praha) podávala po všechny tři dny stabilní výkony. Nakonec skončila třetí před Zdeňkou Skripovou, jejíž závěrečný kür na SACRAMOSO
Xantosa XLVI-82 byl ohodnocen jako druhý nejlepší.
(Pokračování na str. 2)
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Reportáže

Všude...

dělila jediná chyba. Neděle tak slibovala velmi napínavou podívanou.

Ne všude bylo veselo

(Pokračování ze str. 1)

Tragický průběh měl cross Pavla Vaňka na
DOBRZYŇ (JK Ratibořské Hory). Jeho kůň si po
pádu na jedné z překážek poškodil míchu a musel
být přímo na trati po několika minutách utracen.
Soutěž byla na několik desítek minut přerušena
a sobota si tak již nezbavila pachutě odvrácené
soutěžní strany.

Na páté pozici skončila Adéla
Neumannová a EDIE 1. Kompletní
výsledky na
http://mcr2010.wz.cz/MCR-vdrezure-2012.html
Další drezurní událostí léta 2012
bude ve dnech 20. - 22. července
kvalifikační kolo středoevropského
seriálu Donau Bohemia Trophy,
které se koná v Brně na Panské líše. Podrobnější informace jsou na
www.panskalicha.cz.

Zase ten parkur
Lubomír Vrtek startoval v parkuru na DIRANO
první. V soutěži CNC měl ještě jedno želízko
(DALLAS 1) a tak musel s mistrovským koněm zahájit. Před Radkou Dvořákovou vedl v té chvíli
o jednu chybu a před Robertem Pokorným o dvě.
Bohužel měl vedoucí jezdec právě na parkuru
opět potíže. Po zastavení a následném shození
hned u druhé překážky bylo jasné, že vidina mistrovského titulu se rozplynula a ohrožena byla i pozice na stupních vítězů. Vzápětí ale přišly další
chyby a konečných 26 trestných bodů znamenalo
nakonec propad na páté místo.
O zlatu se tak rozhodovalo mezi Robertem Pokorným a Radkou Dvořákovou. Pokorný zvládl parkur čistě. Dlouho to vypadalo, že Radka Dvořáková má nervy ze železa a od vítězství jí dělil jen závěrečný triplebar. I poslední skok se ale počítá
a zrovna ten odsunul Radku Dvořákovou na stříbrnou příčku. Stejné pořadí na prvních dvou místech
měla i otevřená soutěž CNC*, v rámci které se
šampionát jel.
V CNC* si třetí místo odvezl Radko Heidenreich
na TIKSI (JK Loštice) a bronzovou šampionátovou medaili získala Barbora Pospíšilová na BIBA
CLASSY (JS Kolesa). Novým seniorským mistrem ČR ve všestrannosti se tak stal Robert Pokorný. Měl šťastný den, protože v té chvíli byl již
ověnčen vítězstvím v kvalifikaci pro finále ZP na
PIPPA FUN.

Začátek
v Kolesách

Kvalifikace Zlaté podkovy v Kolesách, která se konala 4. - 6. července, byla současně šampionátovým
kláním ve všestrannosti pro kategorie mladý jezdec a družstva. Stala Nejlepší seniorskou trojici - Fabricio Sigismondi, Šárka Charse tak i předehrou pro šampionát vátová a Karolina Žižková dekorovala Dana Denková
pony, dětí, juniorů a seniorů, který
se konal o týden později v Humpolci.
cie Příhodová (EXOTIKA), která byla členkou východočeského družstva (A). Společně s ní pak na
Sestry Příhodovy nadále kralují
stupeň nejvyšší vystoupila její sestra Veronika na
V Kolesách se podařilo mezi mladými jezdci
IMPOSANT RULES, Tomáš Kocián a CIRDA
obhájit zlatou medaili z loňska Lucii Příhodové
a Petr Myška s KAMERIK. Ten navíc v soutěži -Sna EXOTIKA (JK PAM). Po úvodní drezuře to tak
(CNC*) dokončil s nejlepším výsledkem 51,69
ale nevypadalo a Příhodová skončila až pátá.
a stal se tak vítězem i hlavní otevřené soutěže
Vedení se ujala Michaela Kvapilová na LEONA
(ZP). Druhý skončil Pavel Vaněk s CRAZY LOVE,
DE BEYSSAC (55,94). V dalších částech soutěkterý bojoval i za celek Vysočiny (A). Protože se
že se jí ale nedařilo a nakonec po potížích v kroale dalším členům týmu Vysočiny již tak nedařilo,
su i na parkuru jedenáctičlennou výsledkovou lismuseli se všichni spokojit jen se čtvrtou příčkou.
tinu uzavírala. Lucie Příhodová prošla terénem
Lepší byli stříbrní zástupci severní Moravy (A)
čistě. Na parkuru měla pouze 4 body a to na vía bronzový „B" tým Východočechů. Východočeská
tězství stačilo.
oblast měla ve hře ještě třetí celek a ten vybojoval
Alespoň Tonda
Konkurentem pro ni byl pouze stříbrný Tomáš
pátou pozici.
Konečný na PANČO (JO Pegas). O vítězství ho
Během tří závodních dnů se představilo 149
připravilo šest trestných bodů získaných za čas
dvojic. Z dalších mistrovských titulů se radovali:
v krosu. Na třetím místo se na stupeň vítězů postarší junior Tomáš Němec (DOMIN) z JS Vysoká,
Ve
dnech
13.
15.
července
pokračovaly
boje
stavila Dominika Moudrá na LUTIN (Stáj Moudrý).
loňské prvenství obhájil mladší junior Antonín
o mistrovské tituly ve všestrannosti v Humpolci.
Vrtek na BEAUTY/ČERNÝ (Horní Heřmanice),
Tři týmy - dvě medaile
Zde současně probíhalo i závěrečné předkolo Zlamezi dětmi zvítězila Michaela Balounová (DIAO medaile se utkalo také devět tří až čtyřčlenté podkovy. Ta nabídla divákům i jezdcům již souMANTIXA) z Čejova. Poslední dva tituly si připsaly
ných družstev. I v týmové soutěži získala zlato Lutěž -ST-. V šampionátech soutěžili starší junioři
děti na pony. Mezi staršími dětmi byla nejlepší Elišv rámci Stříbrné podkovy (-L-) a mladší junioři
ka Orctová a BLUEBERRY VALMART (JC Rusek)
s dětmi v rámci Bronzové podkovy (-ZL-). Jezdci
a mezi nejmladšími jezdci Zuzana Baloušková na
na pony byli rozděleni podle věkových skupin (10 BABY (JSK Rohan). Kompletní výsledky najdete
12, resp. 13 - 16 let) do soutěží pro pony ZL a L.
na www.zlatapodkova.cz
Seniorský šampionát měl
tentokrát opět překvapivé vyvrcholení. Lubomír Vrtek chtěl
jistě velmi napravit loňský kolaps, když byl téměř před branami mistrovského titulu vyloučen po pádu v parkuru. Letos zahájil velmi dobře na
DIRANO 1 (Horní Heřmanice)
suverénně nejlepší drezurou.
Jako jediný se dostal pod
50 bodů. Velmi těsně ho následovala Radka Dvořáková na
DAMON 2, která zná v Humpolci každý metr.
Oba favorité potvrdili své ambice v crossu. Radka Dvořáková (JK Cavalier Rynárec) se
však chybě nevyhnula se svým
druhým koněm a s OSTER
(CNC*) byla po pádu na trakénském skoku s číslem 7 vyloučena. Na DAMON však absolvovala pouze s malou penalizaci
za čas, stejně jako Lubomír
Vrtek. Na prvních dvou příčkách v průběžném pořadí šampionátu se tedy nic nezměnilo.
Pozice na čele ale nebyla pro
oba favority zcela bezpečná.
Na třetí místo vystoupal bezchybnou jízdou v terénu Robert
Pokorný s CALEPPO (Albert
Foto J. Bělohlav
Stolany) a odstup 6,3 bodu na
Foto J. Malinovský
vedoucího soutěže mu před záLucie Příhodová zvítězila na EXOTIKA nejenom
věrečným parkurem dával slušv individuální soutěži mladých jezdců, ale byla
né šance. Od stříbrné pozice Seniorským mistrem ve všestrannosti pro rok 2012 je Robert
i členem vítězného A týmu Východních Čech
Radky Dvořákové ho dokonce Pokorný s CALEPPO

Pokračování v Humpolci
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Reportáže
Bára obhájila
Favoritem soutěže mladých jezdců byla Barbora
Tomanová. Soupeře jí v prvním kole dělalo dalších
17 dvojic. Několik jezdců však mělo dva koně a tak
se v neděli o titul utkalo 11 jezdců.
Zatímco v pátečním -S**- bylo osm bezchybných
výkonů, sobotní -ST*- již čistě zvládla pouze Barbora Tomanová a CAREFUL FRANZ JOSEF. Potvrdila tak svoji roli favoritky. Tu prokázala pevnými
nervy i v neděli, kdy zvládla i třetí kolo s nulou. Jako jediná tak měla po třech dnech čisté konto a obhájila své postavení na čele mladých jezdců. Po jediné chybě v sobotním kole ji na paty šlapala Bar-
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Lucie Dzimasová jela opět velmi soustředěně.
Od počátku rozeskakování bylo zřejmé, že chybu
by její CONNERY udělal jen náhodou, ale současně bylo zřejmé, že bodů za čas bude hodně.
Nakonec jich bylo plných devět a tak se z titulu již
potřetí radovala Lucie Poláková. I stříbrná jezdkyně však měla ohromnou radost, kterou nezkalila ani skutečnost, že všechny inkasované body
byly za čas.

Jediná Natálie
Soutěž jednotlivců měla na počátku 27 dvojic.
Jedinou ženou, která se letos ke startu v nejtěžší
skupině odhodlala, byla Natálie Roučková na
AHORN-T (Opatrný Hořovice). Ta však dokončila
pouze první kolo a pak z šampionátu odstoupila.
Do závěrečného mistrovského parkuru nastoupilo 17 dvojic a jasnými favority byli na prvním průběžném místě dosud bezchybní Rudolf Fiala na bílém CASSINI’S SON-T (Leon Blatná) a Josef Kincl
ml. také s běloušem CASCAR.

Rozeskakování o stříbro
První si o stupně vítězů řekl vedoucí jezdec Skokového poháru Jiří Skřivan na KALLISTO (Manon),
který po páteční nule a dvou chybách ze soboty,
zvládnul závěrečné kolo čistě. Po něm přišla pohroma dalších uchazečů o příčky nejvyšší. Postupně chybovali Jan Štětina, Jiří Luža (ten startoval
pouze na LAND REBEL-S, protože RONALDO byl
pošetřen pro CSIO do Bratislavy), Jan Studnička
i Aleš Opatrný. Jiří Skřivan tak stoupal stále výš
a před závěrečnými favority měl již bronzovou medaili jistou.
Předposlední Josef Kincl přidal ke dvěma dosavadním nulám 4 trestné body a byl lepší. Vše měl
v rukách Rudolf Fiala. Ten ovšem neudržel nervy
a chyboval hned dvakrát. Z titulu se již v té chvíli
mohl radovat Josef Kincl. Jiří Skřivan a Rudolf Fiala se pak v rozeskakování utkali o stříbro.
První startoval Jiří Skřivan a nevyhnul se jedné
chybě. Rudolf Fiala tak jel na jistotu. Vše zvládl čistě a stříbro patřilo jemu. Aleš Opatrný na NOBEL
(Hořovice) se musel spokojit se 4. místem před
Martinem Matějkou na KAR KAR MM (Eggersmann Caro As), který se na závěr šampionátu blýskl čistým parkurem.

Foto J. Bělohlav

Mezi staršími dětmi na pony vybojovala zlato
Eliška Orctová a BLUEBERRY VALMART (JC
Rusek)

Bělouši na trůnech
Letošní šampionátová vítězství získali velmi
často bělouši. Ve fotografickém kaleidoskopu
červencových šampionátových klání jsme zachytili všechny zlaté bělouše roku 2012. Korunu
této bílé převaze zasadili skokoví mistři z Martinic. Zde si jezdci na bílých koních odnesli
všechny tituly.

První byla družstva
První skokové medaile se rozdělovaly v sobotu,
kdy druhým kolem vyvrcholila soutěž družstev (S**+S**-). Úroveň -S**- je v ČR již natolik běžná, že
se v Martinicích dokázalo na start postavit hned 17
oblastních celků. O zlatu bylo rozhodnuto hned po
dvou kolech a získalo ho druhé družstvo Prahy
(Linda Vondráčková - ARIDA, Jakub Novotný - FILIGRANO L, Ladislav Dub - CROUCH a Jan Pilecký - CLINTON), které dokončilo se součtem 4 tr.
bodů. O stříbro se pak rozeskakoval první pražský
tým s družstvem Středočechů. Ti byli nakonec lepší a patří jim stříbro. Ostatní kategorie měly šampionát tradičně tříkolový a byli to mladí jezdci
(-S**+ST*+ST**-), ženy (-S**+ST*+ST**-) a jednotlivci (-T*+T**+T**-). Vyvrcholení těchto bojů tak
patřilo nedělnímu programu.

Díky za povrch
Titul mezi mladými jezdci obhájila Barbora
Tomanová (CAREFUL FRANZ JOSEF)
z JK Dance and Jump
bora Vojtková na CARUSO Medimade (Gestüt
Murhof), která si tak zasloužila stříbro před Michaelou Šínovou na CARSI (Baby horse center) s 10
tr. body.

Již několik sezón se národní šampionáty konají
ve střediscích s vynikajícím povrchem na Ptýrově
a Martinicích. Mezi soutěží žen a jednotlivců se
přes kolbiště přehnala letní bouře. Ta sice zdržela
program, ale díky výbornému povrchu nijak neohrozila regulérnost závěrečného šampionátu. Opět
se ukázalo, že volba těchto dvou areálů jako šampionátových je momentálně nejlepším řešením.
Kompletní výsledky na
www.csi-martinice.cz

Více dopředu

Šampionátové parkury stavěl Zdeněk Krpela.
V těch sobotních se snažil ve většině případů
upřednostnit jízdu dopředu a odpovídal tomu i stanovený časový limit. Ten dělal
potíže především ženám. Při jeFoto J. Malinovský
jich
závěrečném
parkuru
(-ST**-) inkasovalo z 21 dvojic
za čas hned 14 jezdkyň.
Týkalo se to především dvojice Lucie Dzimasová na CONNERY (JK Chotěbuz), která ve
třech kolech jako jediná neinkasovala ani bod za chybu na překážkách. Bohužel její pečlivé jízdy byly vždy přes časový limit
a tak v konečném součtu měla 4
body stejně jako v sobotu jednou chybující Lucie Poláková na
CAROS (Polák Strakonice).
Tyto dvě jezdkyně se tak rozeskakovaly o zlato, když letošní hlavní favoritka Hana Pokorná na CHANELL (Dynín) poprvé
shodila v posledním parkuru.
Bohužel i ona zde přidala bod
za čas a tak výsledných 5 bodů
nakonec stačilo jenom na
bronz.
Rozeskakování zahajovala
Lucie Poláková, která jednou inJiž třetí mistrovský titul mezi ženami získala v Martinicích Lucie kasovala a s bodem za čas měPoláková a CAROS (Stáj Polák Strakonice)
la 5 trestných.

Mistrem ČR pro rok 2012 je Josef Kincl
a CASCAR
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Ze zahraničí

CHIO Aachen
První červencový týden byl ve znamení velkolepého konkůru v Cáchách. I letos to byla přehlídka toho nejlepšího, co může současné jezdectví nabídnout. Pokud v budoucnu budete mít možnost
Cáchy navštívit, tak vřele doporučuji. Jako každý správný muslim musí jednou za život navštívit
Mekku, tak by měl každý jezdec strávit týden v Cáchách. Je to zážitek na celý život.

TOTILAS
nejede
Už v týdnu před zahájením Cášského festivalu bylo oznámeno,
že kůň o kterém se
v posledních dvou letech nejvíce hovoří,
trakénský hřebec TOTILAS, se konkůru nezúčastní.
Důvodem je mononukleóza, kterou náhle onemocněl jeho jezdec
Mathias-Alexander Rath. Pro drezurního spolkového trenéra Johnny Hilberatha to bylo závažnou
komplikací, protože právě v Cáchách měla tato dvojice potvrdit oprávněnost své nominace na OH. Proto chtěla drezurní komise v úterý po konkůru navštívit Rathovo středisko v Kronbergu a po předvedení Mathiasovým otcem Klausem Rathem posoudit, zda se hřebec může olympiády zúčastnit. Nakonec ale bylo rozhodnuto, že Mathias se do OH stejně neuzdraví, od inspekce bylo upuštěno a tato
dvojice do Londýna nepojede. Blamáž kolem TOTILASE tedy nekončí. Jeho současní majitelé ho jistě
kupovali s vidinou zlatých medailí právě na londýnských OH.

Sprehe podruhé
V sobotu byl na programu Olympic Grand Prix
Spécial. Vynikající výkony opět předvedly obě mladé německé reprezentantky a nakonec byla znovu
tou šťastnější Kristina Sprehe. Rozhodčí ocenili její
temperamentní jízdu 81,000%. Jen o poznání méně, 80,622%, získala Helen Langehanenberg. S odstupem třetí byla i tady Victoria Max-Theurer 77,600% a těsně čtvrtá 43letá Dorothee Schneider
s perspektivní tm. hnědkou DIVA ROYAL (Don Frederico) - 77,378.

GP Kür
Vrcholem drezurních soutěží byl nedělní Grand
Prix Kür. Volné sestavy obou největších rivalek byly technicky náročné a dobře vygradované. Jen na
Kristině Sprehe jako by trochu víc ležela tíha odpovědnosti a v její sestavě bylo i několik drobných
nepřesností. S výsledkem 85,150% zvítězila
Helen Langehanenberg a jen těsně druhá
byla Kristina Sprehe 84,700%. I třetí Dorothee
Schneider získala úctyhodných 81,100%.
Po skončení soutěže oznámil Johnny Hilberath
olympijskou nominaci. Do družstva byly nominovány Helen Langehanenberg, Kristina Sprehe
a Dorothee Schneider. Čtvrtou, startující pouze
v individuální soutěži, bude Anabel Balkenhol
s 12letým tm. ryzákem DABLINO FRH (De Niro).
První dvě budou jistě patřit mezi vážné uchazeče
o nejvyšší příčky, ale v družstvu bez TOTILASE
jedou s největší pravděpodobností bojovat jen
o stříbrnou medaili.

Britové v Hartpury
Ve stejném termínu v anglickém Hartpury
(v areálu, kde v roce 2000 pro ČR získal Aleš
Opatrný s hřebcem KRIS KENTAUR v majetku
Bohumila Starnovského titul mistra Evropy mezi
mladými jezdci) se utkali také britští drezuristé.
V GP KÜR zvítězila Charlote Dujardin s 10letým
hnědákem VALEGRO (Negro) se ziskem neuvěřitelných 90,650%!

Skoková generálka
na Londýn
Ve čtvrtek večer se v Cáchách jezdil Pohár Národů započítávaný do Top League. Přes nepříznivé
počasí se večer na stadiónu sešlo více než 44 tisíce diváků, kteří vytvořili závodníkům skvělou atmosféru. Frank Rothenberger postavil velmi těžký
a technicky náročný parkur. Všechny skoky byly na
nejvyšších možných mírách a distance mezi nimi
vyžadovaly maximální soustředěnost. Hodně chyb
bylo na 4.3 m širokém vodním příkopu. )
Samostatnou kapitolou byl i trojskok v první třetině parkuru. Kromě mnoha chybujících zde v prvním
kole utrpěl těžký pád Švéd Peder Fredricson s běloušem H&M ARCTIC AURORA BOREALIS (Cor-

Třetí důležité prvenství v GP Kür získala Helen Langehanenberg s DAMON HILL NRW
rado I). Byl samozřejmě vyloučen a ani do druhého
kola už nenastoupil.

CORNET zklamal
Po prvním kole se radovali Francouzi, kteří si
i bez Kevina Stauta nesli jenom jeden bod. Druzí
byli se čtyřmi body Němci, když Marcus Ehning
na PLOT BLUE (Mr Blue) a Christian Ahlmann
s CODEX ONE (Contendro I) byli oba bez chyby.
Jeden skok shodila Janne-Friederike Meyer
s hnědákem CELLAGON LAMBRASCO (Libero
H), ale diváci věřili, že tuto chybu napraví Marco
Kutscher v sedle hřebce CORNET OBOLENSKY
(Clinton). Jenže tomu se vůbec nedařilo. Po slibném začátku uprostřed parkuru nedoskočil vodu
a před jedním z dalších skoků vybočil. Udělal chybu ještě na závěrečném dvojskoku a s časovou
penalizací inkasoval 16 bodů.
Na třetím místě po prvním kole byli s osmi body
Holanďané. Za nimi dvanáct měli Irové spolu se
Švédy a třináct si nesli Švýcaři. Belgičané měli na
kontě patnáct a Britové sedmnáct.
Zajímavě se vyvíjelo druhé kolo. Když první dva
Francouzi, Eugenie Angot s 10letým ryzákem OLD
CHAP TAME (Carthago) i Roger Yves Bost s hřebcem NIPPON D'ELLE (Sherif d’Elle), inkasovali
shodně po pěti bodech. Naproti tomu Němci Marcus
Ehning i Christian Ahlmann zopakovali nulu z první-

V Grand Prix a Grand Priix Speciál zvítězila
v Cáchách Kristina Sprehe na DESPERADOS

Ukrytí favorité
Ve čtvrtek byla na drezurním stadiónu týmová
soutěž v úloze Grand Prix. Představilo se sedm
družstev, ale v nejsilnějších sestavách byli jen Němci a Dánové. Přesvědčivě zvítězil domácí tým s výsledkem 233,554% a druzí Dánové získali
221,000%. Třetí byli Holanďané se 214,192%.
V jednotlivcích po kurážném předvedení zvítězila
Kristina Sprehe s 11letým vraníkem DESPERADOS (De Niro) se ziskem 79,702%.
Dvojnásobná německá šampiónka Helen Langehanenberg s tm. ryzákem DAMON HILL NRW
(Donnerhall) měla trochu smůlu, když se během její úlohy silně rozpršelo, ale přesto získala 78,426%.
Třetí příčku za oběma domácími reprezentantkami
obsadila Rakušanka Victoria Max-Theurer s 12letým hřebcem Augustin OLD (August der Starke) 77,894%.

Foto Kit Houghton

V nejprestižnějším kole Top League zvítězila před německým publikem Francie ve složení (zleva)
Olivier Guillon - LORD DE THEIZE, Penelope Leprevost - MYLORD CARTHAGO, Eugenie Angot
- OLD CHAP TAME a Roger Yves Bost - NIPPON D'ELLE, v popředí šéf týmu Henk Nooren.
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ho kola. V té chvíli nikdo na stadiónu
nepochyboval, že si jdou Němci pro
další triumf. Jenže druhou nulu přidala i Pénélope Leprevost s plemeníkem MYLORD CARTHAGO (Carthago) a naopak Janne-Friederike Meyer udělala chyby dokonce dvě. A znovu tak byli všichni napjati, co předvede napodruhé CORNET OBOLENSKY. A ten znovu zklamal. Spadla
mu hned jednička, pak udělal stejnou
chybou na vodě, shodil oxer od něhož před tím utekl a stát nezůstal ani
závěrečný skok. Poslední z Francouzů, Olivier Guillon s 13letým hnědákem LORD DE THEIZE (Donald
Rouge II), dostal jen čtyři body
a Francouzi mohli slavit.
Za Francií s 10 body tak skončilo
Německo se 12. Na dalších místech
skončily: Irsko 20, 4. Švýcarsko 21,
5. Velká Británie 31, 6. Holandsko 32,
7. Švédsko 36 a 8. Belgie se 40 body.
Pouze čtyři jezdci byli bez chyby
v obou kolech. Kromě již zmiňovaných Marcuse Ehninga a Christiana
Ahlmanna z domácího týmu, to byla
i vítězná Pénélope Leprevost. Tím
čtvrtým byl Švýcar Paul Estermann
s 10letou irskou hnědkou CASTLEFIELD ECLIPSE (Obos Quality)
a u této dvojice je pozoruhodné, že
to dokázali v tomto ročníku Top League už potřetí.

Čtveřice pro OH

Reportáže
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ny. Za frustrované Francouze se vydal do boje Jerome Hurel s hřebcem OHM DE PONTHUAL (Voltaire). Shodil však hned první skok a bylo rozhodnuto.
Zvítězili Švédové ve složení: Jens Fredricson LUNATIC 0/0/0 37,62, Malin Baryard-Johnson H&M TORNESCH 0/8, Henrik von Eckermann
COUPE DE COEUR 12/8, Rolf-Goran Bengtsson NINJA LA SILLA 4/0. Druhá byla Velká Británie a
třetí Francie, všichni s 12 body. Čtvrté místo připadlo Švýcarsku - 16, pátí byli Němci - 20 a šestí
Belgičané - 24. Sedmé místo zbylo na Holanďany 28 a poslední zůstali Irové - 34.
Čisté parkury v obou kolech měli jen ti tři jezdci,
kteří se v závěru rozeskakovali.
Pořadí TOP Leauge po šesti kolech: 1. Německo - 41; 2. Švýcarsko - 30,5; 3. Francie - 30;
4. Švédsko - 28; 5. Nizozemí - 27,5; 6. Velká Británie - 27; 7. Belgie - 25; 8. Irsko - 19
Příští kolo se koná ještě před OH v Londýně
tento pátek 20. července v Hicksteadu.
Komplení výsledky najdete na
www.falsterbohorseshow.se

K vítězství Francie pomohla významným dílem dvěma nulami
Penelope Leprevost na MYLORD CARTHAGO

Po skončení CHIO Aachen v neděli večer byla
oznámena i nominace skokového týmu pro Londýn.
Ještě před čtvrtečním Pohárem národů se účasti na
OH vzdal Ludger Beerbaum s prohlášením, že
GOTHA není v olympijské formě. Německou čtveřici tak tvoří: Christian Ahlmann (CODEX ONE), Markus Ehning (PLOT BLUE), Philipp Weishaupt
(MONTE BELINI) a Janne-Friederike Meyer (CELLAGON LAMBRASCO). Náhradníkem je Meredith
Michaels-Beerbaum s koněm BELA DONA.
Komplení výsledky najdete na
www.chioaachen.de

Denis Lynch zůstane doma
V den soutěže, byla termografem zjištěna na
končetinách koně irského jezdce Denise Lynche

LANTINUS zvýšená senzibilita. Bylo však konstatováno, že tato přecitlivost je pouze důsledkem přírodních vlivů a tak zákaz startu, který
mu byl udělen, se týkal pouze tohoto koně.
S ostatními koňmi mohl Denis Lynch v konkůru
dál soutěžit. Přesto Irská jezdecká federace na
základě tohoto nálezu 11. července vyloučila
Denise Lynche ze svého olympijského týmu.
V odůvodnění stojí, že v minulosti byl již LANTINUS v roce 2008 na OH V Hong Kongu pozitivně testován na zakázanou látku Capsaicin.
Na CHIO Aachen 2011 byl jeho LORD LUIS diskvalifikován, protože byl hypersenzitivní, stejně
jako ALL INCLUSIVE NRW při Global Champions Tour v Rio de Janeiru loni v září. Irské federaci tak došla trpělivost.

Doma zvítězili Švédové
Týden po Cáchách pokračovala Top League
pakovat nulu z předchozího parkuru a udělala chyv tradičním švédském centru Falsterbo. Domácím
bu na trojskoku.
velmi záleželo na výsledku a tak jako jediní vyslali
Po druhém kole tak byly na vedoucí pozici tři týdo souboje první garnituru.
my s dvanácti body a o vítězi se rozhodovalo v roRelativně nekomplikovaný parkur stavěl nězeskakování. Za Velkou Británii dostal důvěru manmecký návrhář Christian Wiegand. Po prvním kožel slavné militaristky William Funnell s ryzákem
le s nulou vedli Francouzi a na druhém místě byBILLY ANGOLO (Tangelo van de Zuuthoeve). Jel
li se čtyři body Švédové, Švýcaři a 12, Holanďarychle a dával pozor, aby mu nic nespadlo.
Za domácí se s bouřlivou podporou ochozů rozené 16 a Irové 29 bodů.
skakoval Jens Fredricson se 14letým hnědákem LUVelké drama si druhém kole prožili Francouzi.
NATIC (Landlord). Ten roztočil velký kolotoč a s maJejich druhý jezdec Aymeric de Ponnat shodil v poximálním rizikem ukrojil z Angličanova času tři vteřilovině kurzu jeden skok, což by nebyl problém. Pak
se ale jeho 10letý hřebec
ARMITAGES BOY (Armitages) dostal daleko k závěrečnému oxeru a pobořil ho
s nataženýma nohama dopředu. Aymeric byl katapultován ze sedla a jen s neobyčejnou zručností se dokázal podržet za krk a spadl až tři metry za skokem,
snad 10cm za cílovou čarou. Měl velké štěstí, že nebyl vyloučen a inkasoval jen
osm bodů.
Jak to bylo důležité, se
ukázalo hned po dalším
jezdci týmu, který nasbíral
16 bodů a ty už by se nedaly škrtnout. Přesto mohli
Francouzi i vyhrát, ale to by
poslední jezdkyně druhého
kola musela jít čistě. Jenže
Pénélope Leprevost s hřeb- Vítězství ve Falsterbo získali pro Švédsko (zleva) Malin Baryard-Johncem TOPINAMBOUR (He- son, Rolf-Goran Bengtsson, Jens Fredricson a Henrik Von Eckerartbreaker) nedokázala zo- mann. Uprostřed šéf družstva Sylve Soderstrand

Za Británii bojoval v rozeskakování William
Funnell na BILLY ANGELO

GCT v Estoril
Těsně před Olympijskými hrami pokračují
v rychlém tempu i ty nejdůležitější seriály.
V honosném portugalském letovisku Estoril se
14. července jezdilo už sedmé kolo Global
Champions Tour. V době všeobecného nadšení pro umělé povrchy šli zdejší pořadatelé
opačnou cestou a připravili na kolbišti zbrusu
nový trávník. Ten se zde setkal s velikým ohlasem a Ludger Beerbaum s Michaelem Whitakerem, jistě i ve snaze zalichotit pořadatelům,
na tiskové konferenci svorně mluvili „o tom nejlepším povrchu, na kterém tento rok jezdili
a asi nejlepším vůbec."
Čtrnáct dní před začátkem OH našli cestu
do Portugalska jen někteří jezdci ze světové
elity a i ti především se svými perspektivními
koňmi. Tak dali pořadatelé příležitost i skupině
nepříliš ostřílených domácích jezdců. Pravděpodobně i proto nebylo první kolo parkuru
Franka Rothenbergera příliš náročné. Po
prvních třech koních sice jury zpřísnila časový
limit, ale stejně zůstalo dvacet jezdců s nulou
a ti se kvalifikovali do druhého kola.
Zde již byl kurz obtížnější a v rozeskakování
se objevilo jenom šest jezdců. Triumf si po
odvážné jízdě připsal 26letý Philipp Weishaupt
z Německa s 12letým hřebcem LEOVILLE II
(Landor S). Jen o málo pomalejší byl Michael
Whitaker s 10letým ryzákem VIKING (Jacomar) a třetí skončil Weishauptův zaměstnavatel Ludger Beerbaum s hřebcem CHAMAN
(Baloubet du Rouet).
Podrobnosti jsou na www.globalchampionstour.com a příští kolo 21. 7. ve francouzském
Chantilly.
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Styl jen pro bohaté?
Po přečtení článků v minulém čísle,
které byly shodou okolností otištěny
vedle sebe, „Chceme jezdit stylově“
a „Peněz je dost” musím reagovat pohledem „zespoda”.
Jsme pravidelní čtenáři Jezdce
a trochu nás mrzí, že zpravodaj ve
většině případů uvádí komentáře
a názory, z našeho pohledu, pouze
z „vyšších vrstev”. Nemyslím tím pouze výkonnostně ale především finančně. Nyní mám konkrétně na
mysli soutěže na styl.
Filosofií jsme zcela zastánci těchto
soutěží. Pořádáme ročně asi 15 závodů parkurových i drezurních, v obou disciplinách tak do stupně
-ST-, (letos i oblastní mistrovství v drezuře pro východní Čechy).
Z pohledu pořadatele musím říci, že na pořádání soutěží na
styl nám opravdu nezbývají peníze. Můžeme je pořádat v rámci
ligy zemědělských škol, ale jindy už ne.

Hoby jsou snadnější
Z hlediska pořadatele to jsou jednoduché počty. Při soutěžích
Hobby nám stačí jeden rozhodčí až do stupně -L-. Parkur můžeme použít „loňský”, tedy zdarma. Dále zajistíme z vlastních
řad zodpovědnou osobu na parkur, cvičitele na opracoviště
a několik nadšených lidiček zadarmo do areálu pro občerstvení,
zapisování, start a cíl a pár nadšených dětí na zvedání barier,
vyvěšování startek ap.
Startovné je 150 - 200,- Kč. Počet tak cca 70 startů. Placení
funkcionáři dostanou celkem 3-4 tisíce, pořadateli zůstane 7 – 9
tisíc. To je pro stáj příspěvek na údržbu překážek i povrchu
a zbyde i na pár balíků sena. Není to na zbohatnutí, ale na přilepšení.
Pokud někdo namítne, že jsou přeci sponzoři, musím říci, že
se tak jako každý, sehnat kohokoliv k pomoci snažíme. Když se
to podaří, je to ale vlastně jen na to, abychom získali ceny do
soutěží. Pokud sponzory neseženeme, a jde to opravdu stále
hůř, nekoupíte těch pár balíků sena, ale zaplatíte kokardy, poháry a pár věcných cen. Výsledkem je dobrý pocit pořadatele,
domácí koně si zaskáčou zadarmo, přijedou kamarádi, známí,
děti si mají kde hrát (skákat) a hlavně, že to není prodělečné. Tedy v případě, že se nezblázní počasí a soutěžící nedorazí.

Jak je to se závody?
Vše je téměř stejné. Jen na ceny musíte věnovat daleko více
peněz. A pak ti placení funkcionáři? Podle pravidel potřebujete
minimálně osm placených osob. Každý má nárok na na 1 000,nebo 1 200 Kč + cesťák. Cca bratru 12 000,- Kč. Při startovném
200,- - 300 ,- Kč to znamená, že pokud vám na závody nepřijede minimálně 45 platících dvojic, nezaplatíte ani potřebné funkcionáře. Nemluvím již o cenách a dalších nákladech. Do těch
patří i náklady na povinný lékařský dozor a veterináře.
A nyní se vrátím k mé druhé větě na začátku článku. Věřte, že
počet startů na regionální úrovni, a to je úroveň, kde se jezdci
učí jezdit a ovládat koně, kde získávají návyky, kde začínají budoucí závodníci je tak okolo 100 startů. Zde by byl ideální prostor pro pořadatelství soutěží na styl. Kde vzít ale peníze na další rozhodčí (specialisty na styl), když navíc musíte protáhnout
program a tím omezit počet startů. Pochopitelně tak přijdete
o peníze ze startovného, které ale nutně potřebujete na úhradu
rozhodčích.
Možná by bylo řešení ve finanční dotaci na zaplacení rozhodčích, pokud to ČJF s podporou stylových soutěží myslí skutečně
vážně, anebo, o to si myslím by bylo nejlepší – snížit počty placených funkcionářů. Např. alespoň u soutěží do stupně -S-.
Myslím že by pořadatelé zvládli organizaci stejně, tak jako zvládají „hobíky”.
Soutěže na styl by se tak mohly dostat na závody, které budou v první řadě vychovávat jezdce. Teprve potom by mohly rozšířit program komerčních „velkých” závodů, kde se již dnes chlubí počtem startů jdoucích do tisíců. A podle mého názoru na
těchto závodech, i když to organizátoři tvrdí, již nejde o výchovu
mladých jezdců, ale hlavně o peníze.
Tedy sečteno: Pokud chceme jezdit na samém začátku soutěžního života jezdců stylově, bez podpory ČJF honorářů placených funkcionářů či jejich výraznému zeštíhlení se nelze vyhnout. Jinak se pohybujeme v poloze planého řečnění.
Miroslav Fassati, jezdecký areál Jaroměř
Miroslav Fassati se druhou stranou vrací k problému, který jsme
v Jezdci otevřeli minulý rok. Diskuze probíhala pod názvem
Soutěžní průmysl ve sporu. Není pochyb o tom, že pravidla na
počty funkcionářů by měla být výrazně flexibilnější. Při soutěžních dnech, které trvají 10 i více hodin je ocenění 1 000,- Kč zaslouženým honorářem a počty rozhodčích jsou při stovkách
startů zcela na místě. Při regionálních závodech, které mají poloviční či třetinový rozsah, je pak požadování plného počtu funkcionářů neúměrným zatížením pořadatele, který se nakonec logicky vydá schůdnější cestou hoby soutěží,
či veřejného treninku.

Dvakrát CSIO a ME v Ebreichsdorfu
Vrcholy letní části sezóny jsou zde. Týden před českým skokovým šampionátem
probíhalo v Budapešti juniorské CSIO a v termínu martinického klání kvůli OH
i maďarské CSIO.

Dvě vítězství v Budapešti
Juniorské CSIO si za generálku pro ME zvolila Tina Šalková (TORRO, MERRA), Lucie Strnadlová (ATLANTA, WIEDARTHE), Kateřina Kubrická (ŠEJNA)
a ČR reprezentovala i Zdenka Vávrová (URATINE). V seniorském CSI* pak startovala Zuzana Zelinková.
Český juniorský tým ve složení Zdena Vávrová (GEISSBERGERS ATLANTA),
Kat. Kubrická (ŠEJNA) a Tina Šalková (TORO) nemohl být v PN hodnocen, protože Z. Vávrová soutěž nedokončila.
V sobotu večer však zazněla česká hymna, když seniorské GP (140 cm) vyhrála Zuzana Zelinková na CORNETA, po rozeskakování čtyř dvojic.
V nedělním juniorském GP (140) byla Tina Šalková na TORO se 4 body pátá.
O výborné zakončení závodů se postarala Lucie Strnadlová, která na ATLANTA
12 zvítězila v GP pro mladé jezdce (145 cm), když dokončila čistě jak základní
parkur, tak jako jediná i rozeskakování.
O týden později jsme na CSIO*** zástupce neměli. Doma probíhal šampionát
a Zuzana Zelinková šetřila koně na slovenské CSIO v Bratislavě.
Kompletní výsledky z obou konkurů v Maďarsku naleznete na:
www.csiobudapest.hu

Dvakrát v Geře
V německé Geře probíhal třítýdenní seriál konkurů. Zahájil
4. - 8. července a zde startovali
čeští jezdci Jiří Luža, Ondřej
Zvára či Adéla Půlpánová, kteří
se objevili i ve Velké ceně (145
cm). Největšího úspěchu v ní
dosáhl Jiří Luža na RONALDO,
který byl druhý, když ho mezi 30
dvojicemi překonal pouze domácí Tobiáš Meyer. Ondřej Zvára a CARMEN ARCUS jednou
chyboval, Adéla Půlpánová na
DESTINY dokončila s 25 body.
O týden později v Geře pokračoval Ondřej Zvára, Adéla
Půlpánová, Dominika Turková,
Karel Polák a Kateřina Mestenhauserová při CSI*. Karlovi Polákovi se dařilo mezi 5 a 6letými
koňmi (CELESTE, BRACCIANO), Adéla Půlpánová byla úspěšná na QUEEV C mezi 7letými (135 cm). Kompletní výsledky z Gery naleznete na:
www.engarde.de

Kdo je v Bratislavě?

Do Gery chtěl jet i Kamil Papoušek. Po pádu
z koně si však pochroumal ramenní vazy a tak
byl i na národním šampionátu v Martinicích
pouze v roli diváka a otce.

Dnes se v Bratislavě jede další
kolo Poháru národů seriálu Challengers Leauge a poprvé do něho letos vstupuje i český tým. Kdo v něm bude se rozhodlo až těsně před samotným Pohárem, ale určitě to je někdo z pětice Zuzana Zelinková, Aleš Opatrný, Jiří Skřivan, Ondřej Zvára a Jiří Luža, kteří nás v Bratislavě zastupují.
Kompletní výsledky z Bratislavy naleznete na: www.csio.sk

ME v Ebreichsdorfu je za dveřmi
Přiblížilo se i očekávané skokové mistrovství Evropy dětí, juniorů a mladých
jezdců v rakouském Ebreichsdorfu. V termínu jmenovitých přihlášek odešla ze
Strahova tato soupiska jmen: děti - Klára Kocúmová, Kateřina De Jagerová, junioři - Adéla Půlpánová, Tina Šalková, Lucie Krulichová, Kateřina Kubrická, Ivana
Hronová, mladí jezdci - Barbora Tomanová, Barbora Vojtková, Lucie Strnadlová
a Nathalie Crnková. Vedoucím týmu bude Martin Ohnheiser.
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Dodatečně se ještě vracíme k českému úspěchu na
CAI-A v Altenfeldenu, kde prvenství v soutěži dvojspřeží (24 start.) získal Martin Gössl (foto). Dařilo
se i českému týmu v soutěži The Golden Wheel
Trophy. Trojčlenný tým složený z jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží, ve kterém byli naši Jan Exnar,
Martin Gössl a Jaroslav Kuráň, obsadil v konkurenci 14 družstev druhé místo.

20 let v Nebanicích
V Nebanicích byl ve čtvrtek 19. července zahájen XX. ročník CAI-A, které pořádá tradičně
TJ Agro Cheb Nebanice v čele s manželi Šimáčkovými. Od roku 2003 jsou závody zařazeny do kvalifikace pro Světový pohár. Na naše
nejprestižnější závody spřežení se letos přihlásilo 80 kočárů a plných 15 účastníků má disciplina čtyřspřeží. Ty se letos chystají na světový
šampionát do Riesenbecku a tak se bude jistě
na co dívat. Terénní zkouška se jede v sobotu
21. července od 10.00 hodin.
Podrobnosti najdete na www.nebanice.com

Juniorská drezurní Evropa v Bernu
Čeští drezurní junioři mají za sebou porovnání výkonnosti s evropskými vrstevníky. V Bernu se ve
dnech 11.-15. července konal evropský šampionát v drezuře, kterého se zúčastnili i naši jezdci, společně se zástupci dalších 16 států.
Šampionát zahájila ve středu

11.7. týmová soutěž, která byla rozdělena do dvou dnů. Český tým byl
tříčlenný a reprezentovali nás: Barbora Dvorníková s WHY NOT, která
dokončila s 59,514%, Kamila Kotyzová s ALICE (64,784%) a Barbora Marešová s LINDGREN
(62,541%). Tyto výsledky (v součtu
186,839) stačily na
12. místo v konkurenci
13 celků. Zvítězilo Nizozemí s 221,459 před
Německem (218,676)
a Dánskem (206,946).
V hodnocení jednotlivců stačily výkony našich v konkurenci 58
dvojic na 33. místo pro
Kamilu Kotyzovou, 45.
místo pro Barboru Marešovou a 52. místo pro
Barboru Dvorníkovou.
Pro dvojice nekvalifikované do finále byla
připravena závěrečná
soutěž, ve které se naše jezdkyně s podobnými výsledky umístily ve
stejném pořadí na
33., 42 a 46. místě.
V závěrečné volné
jízdě získala zlato Dana
van Lierop na TIESTO
z Nizozemí před dvěma
Němkami Vivian Scheve (BELLHEIM) a Vivien Niemann (WIRSOL’S CIPOLLINI).
Kompletní výsledky na:
www.dressageberneVítězná juniorka Dana van Lierop na TIESTO (NED) 2012.com

Spousta vody i na Angličany
XXX. olympijské hry jsou za
dveřmi. Londýn hlásí vše dokonale
připraveno. Přesto se organizátoři
o průběh soutěží pod otevřeným
nebem obávají. Z těch jezdeckých
především všestrannosti. Důvodem
jsou dlouhotrvající deště, které na
britských ostrovech přivádí povrch
většiny závodišť až na hranici regulérnosti.

Odvolaný Gatcombe
S velkou lítostí bylo odvoláno
i otevřené mistrovství Velké Británie, které se mělo konat v areálu
Zary Phillips v Gatcombe Parku.
Na mistrovství se kvalifikoval
s WESTWINDS EL DIVO i Jaroslav Hatla a soutěž měla být malou náplastí na neúčast při londýnských OH. Nový termín zatím
nebyl ohlášen a vše nyní záleží
na počasí.
Samotní britští členové olympijského týmu však mají starosti, protože v předolympijské přípravě vypadla již celá řada soutěží. Britští
olympionici se tak v očekávání ostrovních závodů nezúčastnili ani

CHIO v Cáchách a nyní jsou nemile zaskočeni. V britském týmu jsou
Tina Cook, William Fox-Pitt, Nicola
Wilson, Mary King a Zara Phillips
(viz http://britisheventingchampionships.com).

Olympijský cross v ČT
Soutěž všestrannosti jezdecké
soutěže OH zahajují ve dnech
28. a 29. července drezurními
zkouškami a terénní jízda přijde na
řadu v pondělí 30. července. Česká
televize zatím plánuje cca první dvě
hodiny crossu v čase od 13.30 do
15.30 hodin.
Na televizních obrazovkách ČT 4
by se pak měl objevit i finálový parkur všestrannosti 31. července.
Dále pak skokový Pohár národů
v pondělí 6. srpna, drezurní finále
GP Speciál 7. srpna, skokové finále 8. srpna a finále drezury Free
Style 9. srpna.
Vše ale bude operativně měněno v závislosti na postupu našich
sportovců a tudíž i na vysílacích
časech jiných disciplin, ve kterých
bude mít ČR své zástupce.
Foto K. Návojová

Další kolo Styl šampionátu se uskutečnilo 6. července v Herouticích.
Nejúspěšnější jezdkyní ze všech byla Denisa Vegrichtová (JK Mělník).
Na pony LARUSSO VOM VILSTAL získala prvenství ve své kategorii
13 - 16 let v ZLP i LP. Třetí vítězství přidala mezi jezdci 12 - 14 let na koních s JETTA (foto).
Foto J. Bělohlav

Celkově 36 spřežení se ve čtyřech kategoriích utkalo o kvalifikaci pro finále Zlaté podkovy, která se konala ve dnech 6.-8. července v Pardubicích. Dvojspřeží se sešlo na startu devět a celkové prvenství mezi nimi
získal Ladislav Jirgala (JK Hubička Telnice). Kompletní výsledky na
www.pardubice-racecourse.cz
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