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Jaroslav Hatla mezi elitou
Jaroslav Hatla může ještě dodatečně truchlit nad neúčastí při letošních OH. Stoupající forma jeho
stájové jedničky WESTWINDS EL DIVO ukazuje, že účast skutečně unikla pouze o několik měsíců, které našemu jezdci chyběly po dlouhé rekonvalescenci koně po náročném onemocnění vzdušného vaku. Plně to potvrdil i průběh CCI*** Blenheim, kde se Jaroslav Hatla umístil v konkurenci 90 dvojic na
vynikajícím 17. místě.

Dlouhá cesta z Atén
Jaroslav Hatla, který je již druhé desetiletí vlajkovou lodí české všestrannosti dokázal, že ambice
jeho týmu hrát důležitou úlohu ve světové konkurenci není nemožná.
V odstupu osmi let od OH v Aténách je jasné, že
tehdejší start s KYRENEJELAS BOY a následná
sezóna s absolvovaným čtyřhvězdovým CCI
v Badmintonu nasadila laťku radimovickému týmu
velmi vysoko. Tak, jak to všichni koňaři znají,
z mnoha objektivních důvodů nemohla být automaticky splněna očekávání veřejnosti po udržení či
ještě navýšení výkonnosti. Hledání špičkového nástupce za olympijského BERYHO nebylo snadné.
Průběh prestižního CCI*** v Blenheimu, které se
konalo ve dnech 6. - 9. září prokázal, nejen že byl
odhad kvalit koně WESTWINDS EL DIVO při jeho
nákupu dobrý, ale že se vyplatilo i jeho mnohaměsíční náročné léčení.

120 adeptů
CCI*** v Blenheimu patří mezi několik britských
top závodů, ke kterým směřují nejlepší jezdci po
celou sezónu. To platilo i letos v roce olympijských
her. Potvrdilo to 120 přihlášených dvojic, z kterých
se nakonec vykrystalizovala startovní listina s 90
jmény.

Pochvala za drezuru
V české kotlině je dlouhodobým problém absence jezdeckého umění, který nejvíce zdůrazňují problémy českých jezdců (jak specialistů, tak jezdců
všestrannosti) na drezurním obdélníku. Proto první
a téměř neuvěřitelnou zprávou je, že Jaroslav Hat-

la a WESTWINDS EL DIVO dokázali mezi světovou elitou získat při drezurní zkoušce 16. nejlepší
hodnocení (45 bodů). Vzdálenost ke zcela nejlépe
hodnocenému Christopheru Burtnovi (UNDERDISCUSSION) z Nového Zéĺandu (31,8) je sice ještě
velká, ale např. Mark Todd (CONAIR) s 39,6 body
anebo William Fox-Pitt (SEACOOKIE) s 39 body
byli téměř na dohled.

66 dvojic v cíli
Kros v Blenheimu není žádnou procházkou. Letos měl 5 900 m a 27 překážek. Naše dvojice absolvovala všechno klidně a plynule a konečných 25
sekund navíc není po dvouletém léčení dýchacích
potíží nic strašného. Celkem jedenáct dvojic bylo
na trati vyloučeno a dalších jedenáct v průběhu
krosu vzdalo.
Závěrečný parkur na kolbišti před blenheimským
zámkem zatížil našeho jezdce 4 body a konečný
součet 59 tr. bodů znamenal 17. příčku. První desítka byla tak zcela blízko a od umístění mezi nejlepšími deseti dělilo našeho jezdce 3,2 bodu.

Cílem je Malmö
Dodejme že zvítězil William Fox.Pitt na SEACOOKIE s 39 body před Mark Toddem s CONAIR (42)
a Kristinou Cook na DE NOVO NEWS (42,8).
Na štítě blenheimské tratě zůstala taková jména
jako bronzová olympionička Caroline Powell, hned
se dvěma koňmi Němec Andreas Ostholt, jeho krajanka Ingrid Klimke či Andrew Nicholson.
Vedle euforie z možnosti měřit se se světovou
elitou splnil v Blenheimu Jaroslav Hatla kvalifikaci
pro ME v Malmö 2013, které se tak po
neúčasti na OH stává nejdůležitějším cílem.

Britská jednička
Britská olympijská vítězka v drezuře Charlotte Dujardin a její 10letý holandský valach VALEGRO převzali počátkem září roli světové drezurní jedničky. Na tomto postu vystřídali stříbrné medailisty z Londýna Adelinde Cornelissen
s JERICH PARZIVAL.
Přestože první dvě místa patří neněmeckým
dvojicím, SRN i nadále ovládá Top Ten pozice
a v prvé desítce má pět zástupců. Nejlepší je na
třetím místě Helen Langehanenberg a DAMON
HILL. Čtvrtá je opět zástupkyně Velké Británie
Laura Bechtolsheimer a MISTRAL HOJRIS.
Největšími skokany září jsou Američan Steffen Peters (USA) a RAVEL, který ze 192 pozice
postoupil na 16. místo a Edward Gal (NED)
s GLOCK’S UNDERCOVER s postupem ze
198. na 17. příčku.

Inzerce

HYGIENICKÉ STELIVO
PRO KONĚ
JRS Česká a Slovenská republika
J. Kociána 1095, 272 01 Kladno
tel.: 326 538 100-1
fax: 312 671 219
mobil: 724 756 220
602 155 312

tierwohl@jrs.cz

Foto M. Šebesťák

Typický je pro blenheimskou trať přejezd přes jezero
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Tři Češi
ve Strzegomi

Foto L. Wojcik

Tři juniorští jezdci všestrannosti se vydali ve dnech 6. - 9.
září reprezentovat Českou republiku na ME do polské
Strzegomi. Náš tým se účastnil
společně s dalšími 14 družstvy
i soutěže národů. Handicap tříčlenného celku se však naplnil
a po vyřazení jednoho českého jezdce náš tým soutěž nedokončil.

Ach ta drezura
Vysoký počet zúčasněných
jezdců (84) rozdělil drezurní
zkoušku do dvou dnů. Ve čtvrtek
startovala
Dominika
Moudrá na LUTINO. Získala
ještě slušných 56,70 bodů,
ale po ukončení pátečních Týmové zlato získalo družstvo Velké Británie
drezur to stačilo jen na 51.
místo. Bohužel další čeští zástupci na evrop83. (74,60) a zklamán byl i Antonín Vrtek s DAskou konkurenci v drezuře již vůbec nestačili.
VOS 1 (69,40 - 81. místo). Nejlepší v drezuře
Veronika Plucarová na IKARUS skončila
byla Angličanka Sophie How (PEBBLY AGA
KHAN) s 35 body.

Konec týmového hodnocení
Náročný kros na úrovni jedné hvězdy
s 25 skoky a délce přes 4 000 m již pro naše
jezdce takovým problémem nebyl. Všichni dojeli do cíle spokojeni. Zcela bezchybnou jízdu
předvedl Antonín Vrtek. Zařadil se tak po bok
dalších 43 jezdců, kteří v krosu neinkasovali
žádný trestný bod. V průběžných součtech to
znamenalo posun o 30 pozic na 51. příčku.
Obě další členky našeho týmu dokončily
s 20 body. Nejednalo se sice o zastavení, ale
body na kontě přibyly. Veronika Plucarová po
uklouznutí koně před skokem navíc ztratila
podkovu. To mělo za následek zdravotní problém, který ji nedovolil soutěž dokončit. Dominice Moudré se nezdařil nájezd na vodní kombinaci.

Opět
rozhodovala
drezura

Foto K. Návojová

Nejlepší v českém týmu byl na ME ve Strzegomi Antonín Vrtek na DAVOS 1, který skončil na 52. místě

K závěrečnému parkuru nastoupilo 72 dvojic. První osmička z čela soutěže nechybovala
ani v krosu ani na parkuru a tak o umístění
rozhodovala drezura.
Až do 22 místa hrála
navíc velmi důležitou
roli, protože zde se vyskytovali pouze jezdci
s čistým krosem a ma-

Devatenáct Koní v Lysé
Ve dnech 21. - 23. září se koná 19. ročník výstavy Kůň v Lysé nad Labem.
Letos však dochází u naší nejstarší a nejpopulárnější hipologické prezentační akce k zásadní změně. Po 18 letech se společnost In Expo Group dohodla s majitelem výstavního areálu Výstavištěm Lysá nad Labem o převzetí
značky. Letošní ročník tak organizuje tedy samotné výstaviště.
Na výstavě bude opět vystaveno více než 100 koní mnoha plemen chovaných v ČR. Pro letošní ročník zajistil nový pořadatel i kvalitní povrch otevřené arény, která tak umožní plně vyniknout předvedení koní jak na ruce, tak
v akci při odpoledních programech.
Zajímavostí letošního ročníku je účast dvou vítězů Velké pardubické.
Anglického teplokrevníka PERUÁN (1998 a 1999). Druhou hvězdou bude vítěz Velké z roku 2006 DECENT FELLOW.
Účast přislíbil zlatý olympionik z Londýna - moderní pětibojař David Svoboda. V rámci výstavy bude opět probíhat divácká anketa, ve které je hlavní
výhrou norické hříbě. Záštitu nad 19. ročníkem výstavy převzal ministr zemědělství Petr Bendl.
V pátek bude osobně přítomen Josef Váňa, který výstavu slavnostně zahájí. Otevřeno bude denně od 9,00 do 18,00 hodin.

Světová hala v roce 2013?
Obrovskou změnu ale připravují pořadatelé pro 20. ročník v roce 2013. Po
letech jednání bude konečně výstaviště rozšířeno o sousední objekt, kterému dominuje hala o rozměrech 40 x 80 m, která umožní kryté předvadiště
světových parametrů. Doufejme, že se podaří plánovaná rekonstrukce a již
nyní se tak mohou příznivci výstavy Kůň těšit na jubilejní ročník 2013.

ximálně chybou na parkuru.
Celkově absolvovalo parkur
24 dvojic čistě a dalších
21 maximálně s jedním shozením.
Bohužel v této skupině
nebyl nikdo z našich. Antonín
Vrtek
inkasoval
12 a skončil na celkovém
52. místě se součtem 81,40
bodů a Dominika Moudrá
chybovala čtyřikrát a obsadila 63. pozici (97,90)
Vítězkou se stala od prvního dne vedoucí Sophie How
s celkovými 35 body. Protože
Velká Británie získala i týmový titul, byla tato jezdkyně
ozdobena hned dvěma zlaty.
Druhé skončilo Irsko před
Francií.

Příště v Jardy
Příští rok se koná ME pro
juniory i mladé jezdce ve francouzském Jardy. Antonínu
Vrtkovi stačí ke kvalifikaci výkon ze Strzegomi. Dominika Moudrá již bude
mladou jezdkyní a musela by postoupit
do dvou hvězd.

Dvakrát dvě hvězdy

● Týden před šampionátem se rozsáhlá skupina

českých jezdců zůčastnila soutěží v Jarozsowce.
Dva zástupci stanuli i na startu CIC**, kde mezi
13 dvojicemi získali 7. (Petr Lacina - KORSICA)
a 9. místo (Iva Baďurová - BOUNTY AMADEUS).
V CIC* skončil Petr Myška na KAMERIK třetí
(10 strat.) a v zahajovací soutěži CNC LL zvítězila
Barbora Osobová se SKY DANCER (Horse Riding
Team Amadeus).
● Ve stejném termínu se konalo CCI** ve Wiener
Neustadt. Zde byl ze dvojice Čechů lepší Jiří
Machovec na ALNAKI, který skončil v konkurenci
20 koní na 7. místě. Druhou zástupkyní byla Gabriela Slavíková s BERRY NICE a ta se umístila devátá.
Tato jezdkyně navíc na VANESSA MAE zvítězila
v CCI*, kde porazila konkurenci 16 dvojic.
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V Plzni zářil Jindra
Ve dnech 7. - 9. září hostilo kolbiště v Plzni v Českém údolí 9. kolo Skokového poháru České pojišťovny 2012. Závody zahájily v pátek téměř dvěma stovkami startů. Nejtěžší soutěží zahajovacího
dne byl skok -S**-, kde si prvenství připsal Jan Štětina (Schneider)
v sedle ATOMIC-S/AC.
V sobotu se standardně jako nejtěžší soutěž jezdí generálka na
Velkou cenu stupně -ST**-. V Plzni se na startu seřadilo 41 dvojic.
Po bezchybném výkonu postoupilo čtrnáct dvojic do finále. Se dvěma koňmi to byli Jiří Hruška (Opava Kateřinky) a Jan Štětina. Žádný z nich ale na vítězství nedosáhl. Bez zaváhání absolvovalo finále pět jezdců. Jediný Ludvík Jandourek na VIGO (Karsit) se vešel
pod 50 sekund. Dobře si vedle Hana Pokorná (Dynín) na CHANELL, která získala stejně jako v pátečním -S**- druhé místo.
Ve stylové soutěži -L**- zařazené do seriálu Kolowrat Junior Cup
(19 start.) obdržela nejvyšší známku 8,8 Sabina Šůchová na EBEL
(Mimosa).
O závěr dne se postaralo finále Equiservis Amateur Tour (-ZL-).
Díky nejrychlejšímu času v rozeskakování zvítězila Markéta Váňová s valachem CESIUM (JK Tandem).

Úspěšný jezdec i trenér
Velká cena Plzně (-T**-) měla na startu 23 dvojic. Do finále deseti koní postoupilo pět dvojic s nulou a pěti koním stačila k postupu jedna chyba. Jezdcem plzeňského finále byl Jaroslav Jindra
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(Stáj Jindra), který postoupil Foto K. Návojová
hned se dvěma koňmi
a s oběma čistě. Nakonec
byl na BELDARLO nejrychlejší z trojice jezdců, kteří
nulu zopakovali nulu i ve finále. Protože vyhrál se
svým „nepohárovým” koněm plný počet bodů do extraligového žebříčku získala
jeho svěřenkyně Hana Pokorná, která na CHANELL
obsadila i napotřetí druhé
místo. Z třetího místa se radoval další jezdec trénující
pod vedením Jaroslava
Jindry - Jiří Luža na RONALDO-S (Schneider). Další jezdci již nasbírali nejméně osm trestných bodů. Jaro- V sobotním -ST**- zvítězil v Plzni Ludvík Jandouslav Jindra na svém poháro- rek na VIGO 1 (Karsit)
vém ASCOBAR sice chyboval třikrát, ale součet 12 tr. bodů stačil na 7. místo a tím i na zisk 10 bodů do celoročního žebříčku.

Bude Jindra ve finále?
Jeho šance na účast ve finále v Hořovicích tak stále žije. Zda se to podaří, ale
hlavně zda bychom konečně Jaroslava Jindru ve finále viděli uvidíme po posledních dvou kolech. V minulosti měl tento jezdec již několikrát možnost ve finále startovat, ale po dohodě s majiteli koní se vždy účasti vzdal.
Na průběžně vedoucí pozici se po Velké ceně Plzně probojovala Hana Pokorná.
Dosavadní lídr seriálu
a obhájce loňského prvenství Jiří Skřivan
v Plzni chyběl. Skokový
pohár České pojišťovny
pokračuje tento víkend
(14.-16. 9.) ve Frenštátu
pod Radhoštěm

Tři mistři na čele

Foto K. Návojová

Ve finále KMK ve Zduchovicích byla mezi šestiletými klisnami
jasně nejlepší KADYMA AgramM s Tomášem Daňkem

Finále KMK
Ve Zduchovicích se 31. srpna až 2. září konalo finále Kritéria mladých koní ve skocích a drezuře. V rámci programu se uskutečnila
i 17. přehlídka tříletých klisen a premiérová přehlídka letošních hříbat.
Drezurní soutěže 5letých a 6letých koní nebyly dále děleny na klisny a hřebce. Pětiletých bylo devět, šestiletí dorazili do Zduchovice
pouze tři. V obou kategoriích provedla vítězně do cíle své koně Eva
Jančaříková. Mezi pětiletými to byl hřebec Belissimus (po Belissimo
M z Dunjy po De Niro), v šestiletých klisna Rubine (po Royal Blend
z Wicky po Woronow).
Početnější pole byla pochopitelně ve skokových soutěžích. Zde již
byly soutěže rozděleny tradičně na klisny a hřebce.
Jedinou úspěšnou obhájkyní loňského vítězství byla letos pětiletá
klisna Aconda-T (po Con Cosmos z Acobate-T po Acobat II) v sedle
s Jiřím Hruškou. Jako jedna z mála klisen obdržela několikrát i známku 9. Hodnotili celkem čtyři komisaři: Jan Chýle, Alois Starosta, Vladimír Hruška a Leopold Mamica.
Nejúspěšnějším jezdcem kritérií se stal opavský jezdec Jiří Hruška.
Zvítězil nejen mezi 5letými klisnami, ale také se čtyřletou Danova
(po Tjungske z Monovy po Calvados) a šestiletým hřebcem Carethago Z (po Caresino z Carthawisconi Z po Carthago Z).
Nejtěsnější výsledky byly u čtyřletých koní. Rostoucím věkem byly
již rozdíly větší. Jasně o čtyři body zvítězila šestiletá klisna Kadyma
AgramM (po Corrado II z Krédy po Quoniam III). V sedle s Tomášem
Daňkem získala nejvyšší hodnocení závodů známku 9,6 (Jan Chýle)l.
Na celostátní přehlídce tříletých klisen se představilo nejvíce potomků hřebce Aristo Z. Jeho klisna Jurista (maj. Jos. Lysák) byla také
ohodnocena jako nejlepší.
Premiéru měla přehlídka hříbat ročníku 2012. Mezi hřebečky zvítězil Carengo (po Commodor z Bony po Frühesch) chovatelky a majitelky Jany Burešové. Nejlepší klisničkou byla Tashita (po Drosselklang
II z Tyranky po Przedswit XVI-64) chovatelky a majitelky Martiny Lud-knávvíčkové.

Zajímavý průběh měla i kvalifikační soutěž
Kolowrat Junior Cupu
na stupni -S**- (130
cm). Do rozeskakování
postoupili pouze tři
jezdci z šestnácti startujících a shodou okolností jsou všichni úřadujícími mistry ČR - Antonia Samathilová v kategorii mladších juniorů,
Ondřej Málek v kategorii starších juniorů a Karolína Šimáčková pro
změnu v kategorii mla- Foto K. Návojová
dých jezdců, ovšem nikoliv ve skocích, ale
v drezuře. Právě jí se Ve Velké ceně nenašel přemožitele Jaroslav Jindra na
podařilo jako jediné BELDARLO (Stáj Jindra)
bezchybný výsledek zopakovat i v rozeskakování. Kompletní výsledky najdete na www.skokovypohar.cz

Svoboda se Skřivanem
Nyní se již vše připravuje na hořovické finále a horkou novinkou je, že se v doprovodném programu utká s obhájcem titulu Jiřím Skřivanem v kombinované soutěži parkur běh zlatý olympionik v moderním pětiboji David Svoboda.
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Ze zahraničí

FEI Classics 2012 se rozhodlo v Burghley
Víkend 30. srpna až 2. září patřil světovým jezdcům všestrannosti. Ti se
v jednom z nejprestižnějších závodů světa v Burghley utkali nejenom
o trofej pro vítěze soutěže, ale zároveň se zde rozhodovalo o prvenství
v celoročním žebříčku HSBC FEI Classics 2012. Do něho sbírali jezdci
body po celý rok a zařazeny v něm byly: Les Etoiles de Pau - CCI 4*
(FRA), Australian International 3 Day Event (AUS), Rolex Kentucky ThreeDay Event (USA), Mitsubishi Motors Badminton Horse Trials (GBR) bylo
pro záplavy zrušeno, Luhmühlen - CCI 4* (GER) a konečně i The Land
Rover Burghley Horse Trials (GBR).
Ve vedení žebříčku byl před Burghley William Fox-Pitt (GBR) o šest bodů před Andrew Nicholsonem (NZL). Třetí Michael Jung ztrácel na vedoucího jezdce 15 bodů. Soutěžilo se o hodně, protože pro vítěze žebříčku
bylo připraveno 150 000 USD.
Na startu soutěže stanulo 85 dvojic. Nechyběl nikdo důležitý, snad s výjimkou vítěze OH
Michaela Junga. Diváci se ale mohli těšit na
zlatého medailistu z týmu SRN Dirk Schradeho, stříbrné domácí jezdce William Fox-Pitta
a Mary King, či bronzové Novozélanďany
Mark Todda, Andrew Nicholsona, Jonathana
Pageta a Caroline Powell. Hvězdné obsazení
slibovalo dramatickou podívanou. Letošní CCI
4* Burghley tyto předpoklady potvrdilo, protože na závěrečném parkuru se rozhodovalo
nejen o vítězství v soutěži, ale jediná chyba
mohla rozhodnout i o celkovém vítězi HSBC
FEI Classic 2012.

Drezurně převládly Američanky
Drezurní zkoušce patřily tradičně dva dny. Po
první disciplíně se s 36,3 body dostala do vedení 31letá Američanka Sinead Halpin s 12letým
ryzákem MANOIR DE CARNEVILLE (Gaub)
před svojí krajankou Allison Springer s irským
valachem ARTHUR IV (Brandenburg's Windstar), která si odnesla 40,0. Třetí příčku obsadil
Australan Clayton Fredericks s 10letým WALTERSTOWN DON (Don Juan de la Bouverie) 40,8. Na současném čtvrtém místě byl jeho krajan Andrew Nicholson s 12letým běloušem
AVEBURY (Jumbo), Němec Kai Rüder s 13letým hřebcem LEPRINCE DES BOIS (Yarlands
Summer Song) a domácí William Fox-Pitt s hnědákem PARKLANE HAWK (Grosvenor) - všichni 41 bodů.

The Land Rover Burghley Horse Trials
2012: 1. Andrew Nicholson - AVEBURY (NZL)
41.0 + 0.8 + 4 = 45.8, 2. Sinead Halpin - MANOIR DE CARNEVILLE (USA) 36.3 + 0.0 +
12 = 48.3, 3. William Fox-Pitt - PARKLANE
HAWK (GBR) 41.0 + 2.4 + 8 = 51.4, 4. Oliver
Townend - ARMADA (GBR) 43.5 + 0.0 + 8 =
51.5, 5. Jonathan Paget - CLIFTON LUSH
(NZL) 46.2 + 2.0 + 4 = 52.2, 6. Allison Springer - ARTUR (USA) 40.0 + 9.2 + 8 = 57.2, 7.
Izzy Taylor - BRIARLANDS MATILDA (GBR)
50.5 + 6.8 + 4 = 61.3, 8. Kai Ruder - LEPRINCE DES BOIS (GER) 41.0 + 17.2 + 4 =
57.2, 9. Sam Griffiths - HAPPY TIMES(AUS)
42.0 + 4.4 + 16 = 63.0, 10. Bettina Hoy - LANFRANCO TSF (GER) 49.0 + 14.0 + 0 = 63.0

Townend na ARMADA,
který tak poskočil z
10. příčky po drezuře na
4. místo. Úplnou nulu měli
také novozélandští Mark
Todd (MAJOR MILESTONE) a se svým druhým koněm i Andrew Nicholson
(CALICO JOE). I oni vystoupali o mnoho příček,
ale v jejich případě byla
ztráta z drezury (64. resp
42. místo), příliš veliká.
Andrew Nicholson na
AVEBURY, po drezuře
čtvrtý, ale zvládl cross
s pouhými 0,8 bodu a se
ztrátou 5,5 bodu se zavěsil na druhou příčku za vedoucí jezdkyní z USA. Po
crossu třetí skončil William
Fox-Pitt s PARKLANE
HAWK, který tak zcela
jasně zaútočil na prvenství v celoročním HSBC
FEI Classics.

Nakonec těsně
Fox-Pitt

První z trojice favoritů šel
na parkur loňský vítěz William Fox-Pitt. Po dvou shozeních si těsně, před startem dvou vedoucích jezdČtyři v limitu
ců, udržel vedení v soutěži.
Sobotní cross, který stavěl ex manžel princezMěl tak v té chvíli jisté třetí William Fox-Pitt na PARKLANE HAWK udržel v Burghley třetí příčku a tím
ny Anny capt. Mark Phillips, dokončilo 56 koní.
místo a bylo jasné, že těs- s rozdílem jediného bodu zvítězil v celoročním žebříčku HSBC FEI Classics
Pouze čtyři z nich ale stihli časový limit. Byl meným rozdílem udrží i prvenzi nimi i MANOIR DE CARNEVILLE a tak si Siství ve FEI Classics. Potvrdil to na následné tiskonead Halpin udržela vedení i po druhém dni. Dalvé konferenci, kde vysvětloval svoji neúčast v LuhHSBC FEI Classics 2012:
ší v crossu zcela bezchybný byl Anngličan Oliver
mühlenu a svůj tehdejší pocit, že mu body z toho1.
William Fox-Pitt (GBR)
40
to závodu chybět nebudou.
2.
Andrew Nicholson (NZL)
39
Stačila by totiž ještě jedna
3.
Allison Springer (USA)
17
chyba na parkuru a Fox-Pitt
4.
Michael Jung (GER)
15
by se propadl až na koneč5.
Stuart Tinney (AUS)
15
né 6. místo, a to by již na
6.
Sinead Halpin (USA)
12
prvenství v celoročním seri7.
Lucinda Fredericks (AUS)
12
álu nestačilo.
8.
Sonja Johnson (AUS)
12
Naopak jeho největší
9.
Oliver Townend (GBR)
12
soupeř Andrew Nicholson
10.
Jonathan Paget (NZL)
11
zaútočil na vítězství, když
s AVEBURY zvládl závěDolarové prémie pro nejlepší
rečný parkur s jediným
Žebříček HSBC FEI Classics spojuje šest čtyřhshozením.
vězdičkových soutěží světa. Vítěz William Fox-Pitt
Dosud vedoucí Sinead
vyhrál v Pau a v Kentucky a za prvenství získal
Halpin vedla v té chvíli
prémii 150 000 US$. Fox-Pitt, kterému je letos
o 9,5 bodu a mohla si tak
43 let, je velkou stálicí na britské scéně všena celkové prvenství dovostrannosti. Je držitelem tří olympijských medailí,
lit dvě chyby. Sympatická
čtyř s MS a osmi z ME.
Američanka si svůj náskok
Druhý Andrew Nicholson je současnou světoneuhlídala a po třech chyvou jedničkou a za druhé místo v žebříčku zísbách spadla na konečnou
kal 75 000 US$. Tento 51letý jezdec se narodil
druhou příčku.
v Austrálii, startuje za Nový Zéland, ale od 19 let
Andrew Nicholson dokážije v Anglii. První čtyřhvězdovou soutěž vyhrál
zal zvítězit v této prestižní
již před 28 lety v roce 1984 v Badmintonu.
soutěži po triumfech v leTřetí Allison Springer obdrží 50 000 US$.
tech 1995 a 2000 už potřeOlympijský vítěz Michael Jung se při neúčasti
tí. Pro Sinead Halpin je
v Burghley propadl na 4. místo, ale i tak dostai druhé místo životním úsne díky štědrosti sponzora společnosti HSBC
pěchem a Williamu Foxpříjemných 33 000 US$. Na pátého Stuart TinPittovi třetí příčka umožnila
ney zbylo ještě 25 000 US$.
vyhrát HSBC.
Kompletní výsledky na
Zahraniční rubriku připravuje
Po drezuře i crossu vedla v Burghley Američanka Sinead Halpin w w w . b u r g h l e y s MANOIR DE CARNEVILLE, která ale nakonec skončila druhá
Václav K. Dvořák
horse.co.uk
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Dvě druhá místa v GP Pezinok
Početná výprava českých jezdců se vydala na
CSI**W Pezinok (6. - 9. září). Konkurenty jim kromě
domácích reprezentantů byli i velmi dobří Rakušané: Stefan Eder, Anton Martin Bauer a Boris Boor.
Z Polska dorazil i nedávný český mistr Lukasz Koza, dobře zastoupení byli Němci a Maďaři.
Cenného vítězství v sobotní kvalifikaci na Velkou
cenu dosáhl Aleš Opatrný v sedle bělouše NOBEL

a druhá byla Zuzana Zelinková na PILOTA. Naši získali i několik dalších pěkných výsledků. Ondřej Zvára na ARON 8 byl druhý ve finále Medium Tour (140
cm). Sobotní Last Chance (120 cm) byla zcela česká. Vyhrál Zdeněk Žíla na CAVALO před Pavlem Vachutkou s CARA 2, Adélou Půlpánovou s CLEAR
JOLIE a Annou Kellnerovou na TORLANDA.
Ve Velké ceně (160 cm) přebývaly v rozeskako-
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vání Zuzce Zelinkové s ryzákem LUKA`S NINJA
k senzačnímu vítězství jen necelé tři sekundy. Takhle byla krásně druhá. První místo obsadil Stefan
Eder na CHILI VAN DIJK. Dalším českým účastníkem rozeskakování byl Zdeněk Žíla na CAVALINO,
který skončil se 4 body šestý.
Kompletní výsledky najdete na
stránce
www.vip.sk/sk/rozalka

Promotional League 2012 získala Ukrajina
Na severu Pyrenejského poloostrova v atlantickém přístavu Gijón se 1. září v rámci
pětihvězdičkového CSIO jezdilo poslední kolo Promotional League 2012.
Do Španělska přicestovalo třináct velmi
silných národních družstev. Autorem parkurů
byl domácí stavitel Avelino Rodríguez Miravalles, který pro Poháru národů připravil hodně náročný kurz. Diváci z padesáti dvou startů viděli jen šest čistých parkurů a při tom
žádný z jezdců nedokázal být bezchybný
v obou kolech.
Po polovině soutěže vedla se dvěma body
Itálie. Druzí byli s pěti body Francouzi. Ukrajina dosáhla 12 bodů a s třinácti následovali
Španělé a Britové. Do druhého kola ještě postoupili Kanaďané se čtrnácti a Dánové. Ti
tak získali ještě teoretickou šanci Promotional League vyhrát. Museli by však v Gijónu
zvítězit a to bylo, s 21 body, které nasbírali
v prvním kole, prakticky vyloučené. Nepokračovaly již týmy Spojených států, Belgie, Holandska, Německa, Irska a Portugalska.
Ve druhém kole byli nejúspěšnější Francouzi,
kteří připsali jen osm bodů, a konečných třináct
znamenalo vítězství. Podíleli se na něm Penelopé
Leprevost - MYLORD CARTHAGO*HN, Kevin
Staut - R'EVEUR DE HURTEBISE, Marie Hecart
- MYSELF DE BREVE a Aymeric de Ponnat ARMITAGES BOY.
Napodruhé se již tolik nedařilo Italům
a s celkovými devatenácti body byli druzí.
Třetí skončili s dvaceti devíti Britové a čtvrtí
Ukrajinci nasbírali třicet tři. Dánové si polepšili a s celkovými třicetipěti body skončili
pátí. Až za nimi byli Španělé (38) a sedmou

příčku obsadili Kanaďané, kteří druhé kolo
nedokončili.
Čtvrté místo stačilo Ukrajině na celkové vítězství v Promotional League. V Oniščenkově týmu znovu nebyl žádný rodilý Ukrajinec,
vedle Brazilce Rivetiho, Němců Offel a Nagela, další z krajánků, 29letý Maďar Ferenc
Szentirmai.
Kompletní výsledky naleznete na:
www.hipico.gijon.es
Pořadí European Promotional League
2012: 1. Ukrajina - 34, 2. Dánsko - 30,5, 3. Itálie - 29,5, 4. Španělsko - 26,5, 5. Katar - 14,5,
6. Brazílie - 12,0, 7. Norsko - 7,5, 8. Rakousko
- 6, 9. Saúdská Arábie - 5,5, 10. Finsko - 3

Kdo to bude?
Toto vítězství by ještě v loňském roce pro
Ukrajinu znamenalo automatický postup do Top
League. Celý systém pohárových soutěží však
prochází v těchto měsících transformaci. V plánu je zavést nový systém regionálních kvalifikačních lig, semifinále a světové finále. Návrh
změn pro rok 2013 byl již před časem odeslán
národním federacím, Mezinárodnímu skokovému jezdeckému klubu, národním trenérům a organizátorům CSIO, aby vyjádřili své připomínky.
Ty byly na programu schůze skokového výboru
FEI 12.- 13. září a
konečný návrh bude
předložen předsednictvu FEI ke schválení
začátkem
listopadu
v Istanbulu.
Foto FEI

Zásluhu na čtvrtém místě ukrajinského celku při CSIO Dijón měla čtveřice krajánků. Jedním z nich byl Brazilec Cassio Rivetti na TEMPLE ROAD,
který čistě absolvoval 1. kolo.

Další vítězství v Grand Prix těsně uniklo Francesce Dominik Kolowrat-Krakovské na TAROLA D. Ta se rozeskakovala o prvenství se Sárou Štangelovou na MAGIC BOY (SR) mezi
dětmi. Naše jezdkyně skončila druhá o méně
než dvě sekundy.
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Ještě jednou Styl šampionát
V ČR byl poprvé v letošním roce vypsán seriál stylových soutěží pro jezdce
na pony i koních, které vrcholí finálovým závodem. Pony jezdci již mají finálovou
soutěž za sebou a byla uspořádána při národním mistrovství ve Zduchovicích ve
dnech 16. - 19. srpna.
Seriál Styl šampionátu měl celkem devět kol. Do konečného hodnocení se
dvojici jezdec-kůň započítávaly nejlepší čtyři výsledky z kvalifikačních kol a výsledek v závěrečném finále. Děti na pony soutěžily ve třech kategoriích. Tabulky účasti a bodových zisků najdete na webu ČJF v sekci disciplíny/pony. Ne
všechny dvojice se zúčastnily tolikrát, aby jim mohly být započteny čtyři výsledky. Vypadá to, že někteří to zkusili, a když nedostali dostatečný počet bodů, příště se již nepřihlásili. Naopak u několika dvojic byl znát během sezony značný
posun v hodnocení. Zřejmě si jezdci a hlavně jejich trenéři vzali výsledky k srdci a snažili se o zlepšení.
Škoda jen, že na stupních vítězů se objevily některé jezdkyně dvakrát. Možná by stálo za úvahu, zda do konečného vyhodnocení nevzít pouze výsledek
s jedním koněm, pochopitelně ten lepší, a dát tak šanci dalším jezdcům.

Kdo byl tedy v roce 2012 nejlepší
V soutěži dětí 8-12 let na pony S+A zvítězila Sára Vingrálková a KENY 2 (stáj
Derby o.s.). Na druhém a třetím místě skončila Barbora Vídeňská (SARGO, FÍK
2) z JK Mělník.
Mezi dětmi stejné věkové kategorie na pony B získala první místo Sofie Najmanová a ARKOS (JK Český Dvůr). Stejná jezdkyně se umístila i třetí s koněm
HOPE VAN’T KRUIS. Druhá byla Alžběta Vyštajnová s DOLLOM MOONLIGHT
(JK Darex).
Ve věkové kategorii 13-16 let na pony B obsadila tři první místa děvčata z JK
Mělník. První Denisa Vegrichtová a LARUSSO VOM VILSTAL, druhé Lenka Heřmanová a VÍLA 4, třetí Sára Roubalová s NIGHT BOY .
Na velkých koních vyvrcholí letošní Styl šampionát soutěží děti a junioři ve
dvou kategoriích 12-14 let a 15-18 let. Jejich finále se bude konat v sobotu
29. září v Hořovicích během finále ČSP.
P. Loudová

Foto R. Němcová

Nedostatkem soupeřů trpí letos Zdeněk Jirásek (JK Robousy), který poctivě
objíždí domácí soutěže čtyřspřeží. Při CAN-A v Bolehošti Lipinách, který se
konal 7.-9. září, mu nakonec konkurenci dělala dvě spřežení z Rakouska.
Zdeněk Jirásek (foto) obě jasně převýšil a po vítězství v drezuře, maratonu
i parkuru, zvítězil. Mezi 12 jedničkami byl nejlepší Jan Exnar (Hřebčín Benice). Dvojspřeží byla pouze dvě a z nich lepší byl Erik Zuvač (JK Stealy)

Češi v Linzi
Řada českých dvojic se ve dnech 7.- 9. září zúčastnila CSN-B* v LinziEbelsbergu. V jejich čele byl Zdeněk Hruška, který se v soutěži S* (140 cm)
umístila na CALATA na 4. místě. V nižších soutěžích jsme získali vítězství zásluhou Ladislava Arienta (PEGGY) nebo Terezy Bezroukové (COLA).

Přeložené Ctěnice
Silné deště překazily již zcela připravené třetí kolo seriálu O pohár hl. města Prahy pro jezdce na pony, které se mělo konat 1. září v zámeckém areálu
v Praze 9 ve Ctěnicích. Organizátoři byli nuceni závody zrušit a třetí kolo se
uskuteční v náhradním termínu 28. září. Na programu budou dvě skokové
soutěže ponyhandicap -L- a -S-. V rámci první, která proběhne jako Cena sedlářství Jan Hauzr, se uskuteční i přebor Prahy v obou věkových kategoriích.
Podrobnosti na www,jsctenice.cz

Mezi dětmi 8 - 12 let na pony S+A byla nejlepší Sára Vingrálková na KENY 2

Září doma i v zahraničí
Soutěžní září má na programu dva domácí vrcholy. Finále Skokového poháru České pojišťovny se uskuteční 27. - 30. září v Hořovicích a ve stejném
termínu se koná i finále Českého drezurního poháru, jehož štafetu převzala
společnost Equus Kinský v Hradištku u Sadské. Čeští jezdci se však chystají i na řadu dalších startů do zahraničí.

Spřežení
Sezóna pro spřežení skončila 7. - 9. září v Bolehošti - Lipinách, ale příznivci této discipliny se těší na 12. - 16. září. O tomto víkendu se v portugalském Lezirias koná světový šampionát jednospřeží. Z původních tří nahlášených českých reprezentantů zbyli pouze dva, Protože Jan Exnar se
rozhodl této vrcholné události nezúčastnit. Vo Portugalsku tedy je pouze Alena Brixová s DESPERAD a Jaroslav Petřek s LULLYMORE. Společně s našimi jezdci je v Portugalsku dalších 77 jezdců z 22 států světa. Průběžné výsledky můžete sledovat na www.hoefnet.nl
Další zahraniční start plánuje tento víkend Jiří Nesvačil sen., který je na mezinárodních závodech čtyřspřeží v německém Donaueschingen. Výrazně větší družstvo ale bude startovat na mezinárodních závodech dvojspřeží v Topolčiankách, kde ve dnech 21. - 23. září plánují start nejenom naši nejlepší Martin Gössl a Jiří Nesvačil junior, ale také Václav Coufalík, Jaroslav Kohout, Radek Nesvačil a Erik Zuvač. Podrobnosti naleznete na www.nztopolcianky.sk

Drezura
Před vyvrcholením Českého drezurního poháru se naši nejlepší drezuristé
chystají na CDI-W do Wroclavi, kde 14. - 16. září startuje Ida Jančářová
(LANCELOT 10), Adéla Neumannová (EDIE 1) a Fabrizio Sigismondi
(APROPOS) v malé túře a Ema Jančářová (ATHOS 7) ve velké túře.

Skoky
Trojici jezdců Josef Kincl, Pavel Vachutka a Zuzana Zelinková s deseti
koňmi určitě neuvidíme ve Frenštátě pod Radhoštěm při předposledním kole Skokového poháru (14. - 16. září), protože startují v rakouském Piberu.
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Názory
Ve věku
nedožitých
85 let zemřel ve čtvrtek 6. září
v Liberci jeden z nestorů československé jezdecké scény
pan Vasil
Gebrián. Byl spolutvůrcem jezdeckých úspěchů bratří Krásových a v 70. letech minulého
století výrazně ovlivňoval rozvoj
jezdeckého sportu nejenom na
severu Čech. Poslední rozloučení s panem Vasilem Gebriánem
bylo 13. září v libereckém krematoriu.
Foto Š. a J. Bělohlavovi

Tradiční cenu města Pardubic, která se konala 1. září zpestřil terénní parkur. Byl úrovně -ZL- a protože byl pardubickou novinkou, odhodlaly se ke
startu pouze čtyři dvojice. Závodníci absolvovali část tratě na kolbišti, část
v terénu v jeho okolí. Bez trestných bodů dokončila vítězka Jana Pecháčková (vlevo) na ESKAMOTÉR (SC Speranza) a Jana Höcková (vpravo)
s OSTRIC (JO Albert Stolany), které se tak umístily ex equo na 1. místě.

Ve dnech 7.-9. září se v na pardubickém závodišti konal 14. ročník výstavy Koně v akci. Letos měla ve svém podtitulu název Něžná jízda. Při
slavnostním zahájení tak vstoupila na pardubické Pernštýnské náměstí
jako první lady Godiva, která na sebe upoutala pozornost před tisíci
lety, když projela na koni anglickým městem Coventry nahá. Současná
lady Godiva tak odvážná nebyla. Symbolicky ale připomněla několik
důležitých výročí, ve kterých hrály hlavní úlohu jezdkyně.
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Ve stejný
den, ve čtvrtek 6. září,
zemřel další
z důležitých
členů jezdeckého sportu
druhé poloviny 20. století,
pan
Jaroslav Černý.
Poslední rozloučení s Jaroslavem Černým, který stál po dlouhá desetiletí v čele poděbradského jezdeckého klubu a byl
i účastníkem nejslavnějšího období při pořádání poděbradských
Velkých cen, se konalo ve středu
12. září v obřadní síni poděbradského hřbitova.
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