Ztraceno
v administrativě

Kdo koho odmítl?
Překvapivá infiormace
o tom, že z kalendáře
seriálu Furusiyya FEI
Nations Cup Series 2014,
vypadl nejprestižnější
konkůr CHIO Aachen

Úvaha ing. Jana Šímy
o materiálu Kategorizace
skokových soutěží, který je
již dva roky studován
administrativou ČJF.
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Jump and Drive Winter Tour
Podle názvu se může zdát, že na prvních řádkách 22. ročníku Jezdce budeme referovat
o některém ze zimních evropských seriálů, ale není tomu tak. Pod tímto názvem se skrývá novinka
naší domácí sezóny, se kterou na organizační jeviště vstupuje Sportovní klub Artego v čele
s moderátorem jezdeckých akcí Alešem Suchánkem.
Již podle názvu je zřejmé, že součástí seriálu budou vedle skokových soutěží i soutěže
spřežení. Myšlenka seriálu se určitě opírá o dnes již letitou tradici halových soutěží spřežení, která
soutěžní sezónu v ČR otevírá. O představení seriálu a jeho termínů jsme požádali autora celého
podniku Aleše Suchánka:
Protože většinu soutěží moderuji, myšlenka
propojit halové závody v seriál ve mně klíčila již
od loňské zimy. Když jsem se svým záměrem
seznámil Josefa Malinovského, byl seriál
doplněn o společné finále při Jarním festivalu
jezdeckého sportu v Lysé nad Labem. Společně
jsme tak dali 1. ročníku Jump and Drive Winter
Tour konečnou podobu.

Jezdci spřežení zahájí svůj seriál 1. února
také v Hradištku. Novým pořadatelem soutěží
spřežení v hale budou letos Zduchovice. Zde se
bude 15. února konat druhé kolo. Tímto
střetnutím bude také veřejnosti představena
nově zbudovaná zduchovická hala.
Skokané pokračují druhým kolem opět v Hradištku (22. - 23. února). Zatímco skokový seriál
bude mít letos pouze dvě kola, spřežení ještě
před Lysou stihnou třetí kolo. To bude ve
Slatiňanech 8. března.
Náhodou jsme zjistili, že se chcete
i osobně zúčastnit soutěží spřežení. Je to
pravda?
Víte dobře, že se sportu nevyhýbám a občas
mě diváci Skokového poháru měli možnost vidět
i v sedle. Letos jsem se tedy rozhodl pro
sportovní premiéru v kočáře. Již jsem
absolvoval několik lekcí ve středisku Přední
Lhota ve stájích rodiny Kůrkových. Pokud to
bude jen trochu možné, chtěl bych
startovat v Hradištku s jednospřežím.
Ať se Vám start povede.

ČSP bez partnera
Třináctý ročník Českého skokového
poháru zatím nemá svého generálního
partnera. Oznámil to prezident Asociace SP
Jiří Skřivan a poděkoval České pojišťovně za
několikaletou podporu. Současně prohlásil,
že i když zatím Český skokový pohár 2014
nemá svého klíčového donátora doufá, že
úroveň celého seriálu neklesne. Asociace se
i nadále bude snažit generálního partnera
zajistit a zatím nic start ČSP, který je
plánován 24. dubna v Martinicích neohrožuje.
Jednotlivá kvalifikační kola pak proběhnou
v Olomouci, Ostravě, Kolíně (Ptýrov), Litomyšli, Frenštátě pod Radhoštěm, Strakonicích, Ptýrově, Plzni, Opavě a Hořovicích.
Zde se bude také den po závěrečné kvalifikaci 28. září konat finále čtyř nejlepších
jezdců se střídáním koní.
Veškeré podrobnosti na
www.skokovypohar.cz

Inzerce

Zahájení proběhne již tento víkend (18. - 19.
ledna) v Hradištku u Sadské, kde můj Sportovní
klub Artego pořádá první skokové kolo.
V Hradištku budou tentokrát na programu
soutěže od stupně -Z- až do -S**-. Zúčastnění
jezdci budou hodnoceni ve třech túrách. Základní
je určena jezdcům v úrovni -Z-ZL-, malá pak v -La -L**- a velká v úrovni -S*- a -S**-.

Nové Město nad Metují
Aleš Suchánek v sedle

www.prim.cz
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Koně v TV již od ledna
Soutěžní sezóna je zahájena a díky tomu odstartuje
v roce 2014 velmi brzy i druhý
ročník jezdeckého magazínu
EquiTV. Od pátku 16. ledna
jej můžete sledovat nejen
na EquiTV.cz a Regionální
televizi, ale 15 minutový
magazín bude vysílat i Sport
5. Tento TV kanál se
v loňském roce přeměnil
z ryze motoristické stanice na
obecný
sportovní
kanál
a postupně mu roste pokrytí
v ČR i na Slovensku. Naladit
je jej možné v síti pozemního
digitálního vysílaní Multiplex 3
z vysílačů Praha – Mahlerovy
sady a Cukrák pro Prahu
a střední Čechy. Celoplošně
je možné Sport 5 sledovat
díky satelitním či kabelovým
nabídkám.
Magazín EquiTV bude
navíc po TV premiéře

umístěn na YouTube, Equichannel.cz a na
Jezdci.cz. Premiérový čas je každý čtvrtek
v 19.00 hodin. Stanice Sport 5 ale zařadí
jezdecký magazín až od druhého dílu
23. ledna. V magazínu EquiTV budou
standardně zařazeny dvě reportáže, kvíz,
divácká soutěž a pozvánky na jezdecké akce.
Pro podporu pořadu je připravována i speciální webová stránka www.jezdeckymagazin.cz,
na které bude umístěn archiv pořadů.

Olomouc bez O
Jak informujeme na str. 6, v kalendáří oficiálních
pořadatelů prestižního seriálu národních týmů
Furusiyya FEI Nations Cup Series 2014 nebyl
podle oačekávání zařazen CSIO Olomouc. Ve
světovém kalendáři tak CSIO Olomouc doposud
figuruje jako CSIO3*, ale nyní je pravděpodobné,
že písmeno O z názvu závodů zmizí.

Opatrný pátý
Po závěrečném kole Světového poháru
severoevropské subligy Centrální Evropy klesl
náš reprezentant Aleš Opatrný na 5. místo. I tak
ho však nemine pozvánka na finále do Varšavy,
které se koná 13. - 15. března 2014.

Frenštátská hala
plná spřežení
Vánočním prvním kolem zahájil 28. prosince ve Frenštátu pod
Radhoštěm 5. ročník Moravského halového vozatajského poháru.
K pěti soutěžím dorazilo do Frenštátu 44 spřežení. Na programu byly
soutěže dvojspřeží pony, jednospřeží Amazonek, jednospřeží,
dvojspřeží a čtyřspřeží. V kategorii dvojspřeží pony (9) zvítězil Pavel
Živníček (JK Hradec n.M. -foto-). Mezi jednospřežími Amazonek (12)
byla nejlepší Zuzana Kovaříková. V soutěži jednospřeží (8) pak uspěl
Jan Minarčík (JK Loučka), mezi dvojspřežími (10) Václav Coufalík
a mezi čtyřspřežími (4) Marek Jirgala. Moravský pohár nyní pokračuje
2. kolem 25. ledna. To organizuje JK Trojanovice. Třetí kolo pak
1. března pořádá SKL Trojanovice.

Foto Z. Kisza

Foto K. Návojová

Na loňskou spolupráci s belgickým jezdcem a trenérem Niels
Bruynseelsem navazuje letošní seriál jezdeckých soustředění. Za
organizací stojí, stejně jako v loňském roce, Markéta Šveňková (společné
foto). První práce bude probíhat v Praze na Císařském ostrově 14. – 16.
února a druhé setkání je plánováno na 7. – 9. března.
Soustředění je určeno především pro jezdce a koně oblasti Praha. Jim je
určena i pražskou oblastí dotovaná cena 2 400,- Kč. V případě nenaplnění
kapacity budou pozváni i jezdci jiných oblastí. Přednost mají junioři
(výkonnost -L-), mladí jezdci (výkonost -S-) a mladí koně. I u seniorů je
předpokládaná výkonnost minimálně -S-. Přihlášky jsou do 20. ledna
přijímány na marketa_svenkova@yahoo.com
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Ztraceno v administrativě
Letos na jaře to již budou dva roky, kdy jsme na stránkách Jezdce informovali
o revolučním pokusu položit v soutěžním životě skokových jezdců ČJF základní
kameny vzdělávacího systému. Pokoušel se o to materiál ing. Jana Šímy a jeho
dcery Lucie. Ten podle německé předlohy uvažoval zavedení kategorizace
jezdců skokových soutěží. Navrhovány byly čtyři výkonnostní třídy, dobrovolný
postup jezdců na základě výkonnosti do kategorie vyšší, nutnost stylových
soutěží pro začínající jezdce, ale především rozdělení přístupu jezdců do soutěží
podle výkonnostních tříd. Tím by došlo nejenom k omezení soupeření
výkonnostně nesrovnatelných jezdců, ale vedlo by to i k omezení nekonečných
startovních polí.
Přes dílčí zařazení některých nápadů z materiálu Šímových do praxe
(zpřesnění sportovně technických podmínek, parkurů či navrácení možnosti
dvou zastavení), zásadní přínos materiálu, který poprvé v historii novodobého
soutěžního jezdectví předpokládal určitý systémový přístup při vzdělávání
soutěžních jezdců a koní pomocí soutěží, zůstal nenaplněn. Požádali
jsme tedy jednoho z autorů materiálu stavitele ing. Jana Šímu
o informaci, kde a proč se vše zadrhlo.
Od jara 2012, kdy jsme materiál poprvé
zveřejnili, jsme absolvovali řadu setkání se
svými kolegy z řad nejvyšší administrativy
ČJF. Celý navrhovaný systém jsme
mnohokrát vysvětlovali a poukazovali na jeho
možnosti. Bohužel přes drtivou většinu
pozitivních reakcí, byla nakonec vždy při
jednání vyšších instancí, která by mohla
systém začlenit do českého života skokových
jezdců, vyslovena řada důvodů, proč tomu tak
nemůže být. Postupně se dostavila únava
a musím říci, že jsme se již s myšlenkou
kategorizace skokových jezdců v ČR téměř
rozloučili. Přesto, když ji nyní znovu otevíráte
věříme, že má stále svoji aktuálnost a že by
v rozvoji soutěžního jezdectví v ČR
znamenala významný posun.
Kategorizace jezdců by totiž pomohla všem
jezdcům napříč celým soutěžním spektrem.
Jsem rád, že byla alespoň inspirací pro
zlepšení sportovně technických podmínek
parkurů. Nikdo asi dnes nepochybuje, že
zavedení soutěží ZZ je pro zahájení kariéry
jezdců i koní užitečné a že rozdělení soutěží
podle počtu hvězd také přineslo svůj užitek.

Nespoléhat pouze na poptávku
Bohužel se ale jezdectví stále potýká
s řadou problémů a sezóna 2013 toho byla
důkazem. Na mysli mám nekonečná startovní
pole, která často ve svých důsledcích vedou
i k porušování pravidel tím, že je rozpis
soutěží v průběhu dne měněn tak, aby byl
program dne vůbec časově zvládnutelný.
Pořadatelé využívají neutuchajícího a až
neuvěřitelného zájmu soutěžících, kteří jsou
ochotní téměř všechno snášet. Od startů v
časných ranních hodinách a závěru v nočním
šeru, přes časový soutěžní stres, ze kterého
se již dávno vytratila jakákoliv výjimečnost
soutěžního dne.
Pořadatelskou nekázeň, kdy organizátor
soutěží přijme více přihlášek, než umožňuje
časový prostor dne, by sice náš systém
neodstranil, ale zde musí legislativní mantinely jasně stanovit Pravidla jezdeckého
sportu. Rozhodně by neuškodilo tímto
směrem posílit i pravomoc rozhodčích.

Profesionálové a amatéři
Systém by ovšem zamezil nerovnoměrnému postavení jezdců v soutěži, kdy se
na českých kolbištích potkávají profesionálové s naprostými amatéry. Tyto kategorie
vymezit a oddělit je velmi obtížné a tak by
kategorizace podle výkonnostních tříd mohla
systémovému rozdělení jezdců pomoci. Na
pořadatele by to kladlo vyšší nároky při
sestavování rozpisu, ale věřím, že by se
postupně všichni naučili v systému orientovat.
Největší přínos kategorizace ovšem spatřuji
v tom, že by smysluplně uvedla do soutěžního
systému začínající jezdce. ČJF je vytýkána
nedostatečná vzdělávací práce právě s těmito
jezdci. To je skupina, která pomoc při vstupu
do soutěžního života potřebuje nejvíce.

Systémově zařadit styl
Kategorizace jezdců, která by předpokládala a podmiňovala jezdecký postup
prostřednictvím stylových soutěží, by ve
svých důsledcích vedla nejenom ke kultivaci

jezdeckého projevu, ale především by přiměla národní
systém k práci a školení
stylových komisařů a tím i ke ing. Jan Šíma
kultivaci rozhodčích.
Pravidla jezdeckého sportu obsahují řadu
dobrých ustanovení a dávají rozhodčím řadu
možností. Ty ovšem velmi často nejsou
využívány právě pro nedostatek jezdeckého
citu a odborného pohledu mnohých funkcionářů. A tak se stává, že často rozhodčí
striktně lpí na dodržování administrativních
pravidel a prohřešky proti jezdeckému taktu
jim unikají.

Poplatkový systém
Tématem číslo jedna je dnes snaha
o úpravu poplatků z licencí tak, aby bylo
dosaženo finanční nezávislosti ČJF na státu.
Kategorizace jezdců sice tyto souvislosti před
dvěma lety neřešila, ale dovedu si i toto využití
velmi dobře představit. Ve svých důsledcích
by vedla k rozlišení pozice, kterou v soutěžním
systému jezdci zaujímají. Mohla by tak být
vodítkem k rozdělení finanční zátěže licencí.
Jasně by stanovila dělítko mezi jezdci, kteří
mají pouze rekreační
soutěžní ambice a mezi
jezdci, kteří uvažují
o reprezentačních startech v zahraničí.

Propagace
Jsem přesvědčen, že
by zavedení kategorizace sehrálo důležitou
roli i v popularizaci
sportu jak ze strany
jezdců, tak diváků
a tudíž i donátorů.
Nikoho pochopitelně
nebaví sledovat startovní pole se stovkou
jezdců. Rozdělení podle
kategorií by přineslo
soupeření
jezdecky
srovnatelných
soutěžících a tím by
umožnilo vý-razně větší
části jezdců uspět. Tím
by byla lépe uspokojena i ambice všech
členů jezdeckých týmů,
bez ohledu na jejich
výkonnostní kategorii.
Pořadatelé by sice
museli nakoupit více
flotů, ale to rozhodně
v ekonomice soutěží
nesehrává téměř žádnou roli.

Může za to
Galop?
Neříkám, že náš materiál byl a je všelékem
na neduhy jezdeckého
sportu. Byl a věřím že
stále je, základem
k budoucí práci. Pokud
by byla snaha s ním
pracovat, mohli jsme

být dnes o krok vepředu. Je jasné, že na
administrativu by kladl poněkud větší nároky,
ale vzhledem k současným počí-tačovým
možnostem to nepovažuji za důvod
k
odmítnutí. A zde do úvahy proč je zatím náš
materiál u ledu vstupuje další argument.
Pokud by jím mělo být, že současně
využívaný počítačový systém ČJF Galop
nedokáže vygenerovat potřebné údaje, musí
být buď významně vylepšen anebo nahrazen
programem novým. Jsme každodenními
svědky tempa, jakým kupředu postupuje
kybernetizace společnosti. Pokud by se
ukázalo, že je Galop skutečně zastaralý, je
čas uvažovat o změně.
ing. Jan Šíma

(mezitulky redakce, celý materiál ve verzi roku
2012 naleznete na: jezdci.cz - klíčové slovo
kategorizace skokových soutěží)

4

XXII. ročník | číslo 1
17. 1. – 31. 1. 2014

Ze zahraničí

Bez běloušů
by to nešlo

Foto FEI

V zahraničí je halová sezóna v plném
proudu a západoevropští jezdci a koně si neodpočinuli
ani
o
Vánocích.
V souhrnu zahraničních událostí se tak
vracíme ještě do
minulého roku.
Čtenářům Jezdce
dlužíme informaci
o závěru mítinku
v Londýně a následně přinášíme reportáž z vánočního
Mechelenu.

Senzační SAPPHIRE B
Skokovým vrcholem londýnského vánočního
festivalu byla v sobotu 21. prosince pátá
kvalifikace západoevropské ligy Světového
poháru. Autorem parkuru byl portugalský
stavitel Bernardo Costa Cabral. Musel se stejně
jako jeho předchůdci vejít do poměrně stísněné
plochy kolbiště Olympia Hall, ale poradil si s tím
velmi dobře.
V soutěži se představilo třicet šest jezdců
a do rozeskakování se jich kvalifikovalo
jedenáct.
Zahajoval 39letý německý reprezentant Max
Kühner s belgickým hnědákem CLINTOP
(Clinton). Projel kurzem velmi svižně, ale
bohužel mu spadla předposlední stacionáta na
krátké stěně. Stejný skok shodil i halasně vítaný
majitel týmové zlaté olympijské medaile, domácí matador Peter Charles s 11letou MURKA'S
ODIE DE FREVENT (Urbain du Monnai).
Opatrnější a bezchybnou jízdou se pak dostal
do vedení německý harcovník Lars Nieberg
s 10letou vestfálskou LEONIE W (Lorenco).
Vítěz Světového poháru z roku 2007 Beat
Mändli s oldenburským valachem LOIS (Lord
Pezi) jel velmi rychle, ale ztroskotal na stejné
stacionátě jako jeho předchůdci.
Rakušan Stefan Eder s běloušem CHILLI
VAN DIJK NRW (Champion du Lys) chyboval
hned dvakrát. Radost londýnským divákům
udělala vycházející britská hvězda 23letý Daniel
Neilson s ryzákem VARO M (Pierrot). Zůstal
bez chyby a ujal se vedení. Neudržel ho však
dlouho. Hned následující Belgičan Francois
Mathy jr. s 10letou hnědkou POLINSKA DES
ISLES (Diamant de Semilly) byl o sedm setin
rychlejší.
K ďábelskému tempu se nechala vyprovokovat jedna z největších domácích celebrit
Michael Whitaker s 11letým ryzákem VIKING
(Jacomar). Měl však smůlu na stejném vratkém
skoku jako všichni předchozí chybující. A ten
shodil i ze všech nejrychlejší Scott Brash
s 12letou hnědkou URSULA Xll (Ahorn).
Pénélope
Leprevost
s
9letou
NICE
STEPHANIE (Cardento) se moc snažila,
zůstala bez chyby, ale na vedoucí čas to nestačilo.
Poslední startujícím byl 25letý Holanďan
Maikel van der Vleuten se zkušenou bělkou
VDL GROEP SAPPHIRE B (Mr. Blue). Nijak
nespekuloval, nechtěl však ani bezhlavě riskovat a vyplatilo se to. Všechny skoky zůstaly
stát a čas měl o pět setin rychlejší než Francois
Mathy. Maikel byl velmi šťastný. Dokázal zde ve
slavné Olympii vyhrát stejnou soutěž, jako před
čtyřmi lety jeho otec Eric van der Vleuten s koněm TOMBOY.
Výsledek pátého kola západoevropské
kvalifikace SP ve skákání v Londýně:
1. Maikel van der Vleuten - VDL GROEP
SAPPHIRE B (NED) 0/0 37,07, 2. Francois
Mathy jr. - POLINSKA DES ISLES (BEL) 0/0
37,12, 3. Daniel Neilson - VARO M (GBR) 0/0
37,19, 4. Pénélope Leprevost - NICE
STEPHANIE (FRA) 0/0 37,39, 5. Lars Nieberg
- LEONIE W (GER) 0/0 38,57, 6. Scott Brash

V Londýně byl v kvalifikaci SP famózní VDL GROEP SAPPHIRE B Maikel van der Vleutena
- URSULA Xll (GBR) 0/4 35,23, 7. Michael
Whitaker - VIKING (GBR) 0/4 35,29, 8. Beat
Mandli - LOIS (SUI) 0/4 35,92, 9. Max Kühner
- CLINTOP (GER) 0/4 37,26, 10. Peter
Charles - MURKA'S ODIE DE FREVENT
(GBR) 0/4 37,78, 11. Stefan Eder - CHILLI
VAN DIJK NRW (AUT) 0/8 35,86.

John chytil druhý dech
O den později se také jezdila Velká cena.
K velké radosti diváků zde po rozeskakování
zvítězil Ben Maher s hřebcem TRIPPLE X III
a druhý byl legendární John Whitaker s 11letým
ARGENTO (Arco lll). Třetí příčku obsadila

Pénélope Leprevost s 8letou ryzkou FLORA DE
MARIPOSA a čtvrtou Holanďan Harrie
Smolders s 9letým ryzákem EMERALD.
V hlavní čtvrteční atrakci, ve skoku
mohutnosti, jediným kdo přeskočil zeď vysokou
215 cm, byl Ital Luca Maria Moneta v sedle 9leté
hnědky QUOVA DE VAINS. Druhý za ním
skončil domácí matador Guy Williams s bělkou
RICHI RICH a třetí John Whitaker s vraníkem
ZANTOS II.
Světový pohár spřežení vyhrál Holanďan
Ijsbrand Chardon, druhý byl jeho krajan Koos de
Ronde a třetí Němec Michael Brauchle.
Kompletní výsledky z Londýna najdete na:
www.olympiahorseshow.com
Foto FEI

V Mechelenu triumfoval CORNET D´AMOUR Daniela Deusera

Šesté kolo pro CORNETA
V belgickém Mechelenu se ještě v posledních
dnech roku 2013, konal pětihvězdičkový konkůr
Memoriál Erica Wauterse. Vrcholil den před
Silvestrem, kdy se jezdilo šesté kolo Světového
poháru.

Kolbiště v Nekkerhalle je sice dlouhé, ale
dost úzké, což je docela oříšek pro stavitele
a následně i pro jezdce. Nelehkého úkolu
autora parkuru se už po několikáté ujal také
u nás dobře známý Lucien Somers. Kurz byl
hodně náročný a všechny skoky byly
provázány do nesnadných distancí. Jak
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poznamenal pozdější vítěz: „Kdo chtěl dneska
uspět, musel každou řadu zajet bezchybně.
Rozhodovaly centimetry. Myslel jsem, že bude
více čistých, ale bylo to dlouhé, těžké a čas byl
neúprosný. Byl to ten druh kurzu, kde se každý
musí od prvního do posledního skoku
dokonale soustředit.“

Pohroma favoritů
Do cíle se nedostali takoví jezdci jako HansDieter Dreher, Laura Renwick nebo Reed
Kessler a čtyři chyby před domácím publikem
udělali oba bratři Philippaertsovi. Třikrát
chyboval Pieter Devos, stejně jako Denis
Lynch nebo třeba Henrik von Eckermann. Dva
skoky shodili Gerco Schröder, Christian
Ahlmann, Philippe Le Jeune, Luca-Maria
Moneta, Max Kühner a François Mathy jun.
I jednou chybujících bylo hodně. Kupříkladu
Jos Lansink, Harrie Smolders, Simon
Delestre, Lars Nieberg, Beat Mändli a Kevin
Staut. Mnozí se navíc nevešli ani do časového
limitu.
Prvním bezchybným byl jedenáctý startující,
švédský internacionál Jens Fredricson se
zkušeným 15letým hnědákem LUNATIC
(Landlord). Diváci v zaplněné hale mu uspořádali velké ovace. Záhy jim udělala radost
i Španělka Pilar Lucrecia Cordon s 12letým
ryzákem NUAGE BLEU (Fildor de Largival).
Potom však dlouho nikdo.
Až v samotném závěru základního kola k nim
přibyli německý šampión Daniel Deusser
s 10letým běloušem CORNET D'AMOUR
(Cornet Obolensky) a holandský olympijský
vítěz Jeroen Dubbeldam s nepříliš známým
9letým valachem ZENITH (Rash R). Žádný skok
neshodila ani Edwina Tops-Alexander. Ta však
s mohutným 9letým hnědákem EGO VAN ORTI
(Vigo d'Arsouilles) skoro o dvě vteřiny překročila
časový limit.

Čtyři o prvenství
Do rozeskakování se tak kvalifikovali jenom
čtyři jezdci. Zahajoval Jens Fredricson a jízda
mu vyšla báječně. Projel kurzem ve skvělém
tempu, dopředu, s krátkými obraty. Moc se
snažila i Pilar Cordon, ale na švédského rutinéra
jí jeden a půl sekundy chybělo.
Vrcholem dne byla jízda Daniela Deussera.
I když se to nezdálo možné, především
zásluhou senzačních obratů, prolétl trasou
o osm desetin rychleji než doposud vedoucí
jezdec. Jeroen Dubbeldam byl před neřešitelným úkolem, ale zkusil to. Jeho nadějný
hnědák však shodil čtvrtý skok a dál už nemělo
smysl pokračovat.
Po vítězství ve Velké ceně ve Wellingtonu na
Floridě, čtvrtém místě ve Velké ceně v Cáchách,
titulu německého šampióna v Balve, týmového
stříbra a pátého místa v individuální soutěži na
ME v Herningu, si 32letý Daniel Deusser připsal
v tomto roce další z velkých triumfů. Toto
vítězství však pro něj mělo i další význam. Už
několik let žije v Mechelenu se svou přítelkyní
Caroline Wauters, která je dcerou zesnulé
belgické legendy Erica Wauterse, na jehož
počest je tento konkůr pravidelně pořádán.
Caroline Wauters je také členkou organizačního
výboru a tak vítězství vlastně zůstalo doma.

Foto FEI

Spřežení vítězných běloušů vedl v Londýně Holanďan IJsbrand Chardon, který tak vyrovnal
bodový zisk Australana Boyd Exella a usadil se společně s ním na čele průběžného pořadí
Světového poháru.
Výsledek šestého kola západoevropské
kvalifikace SP ve skákání v Mechelenu:
1. Daniel Deusser - CORNET D'AMOUR
(GER) 0/0/35,66, 2. Jens Fredricson LUNATIC
(SWE)0/0/36,43,
3.
Pilar
Lucrecia Cordon - NUAGE BLEU
(ESP)0/0/37,94, 4. Jeroen Dubbeldam ZENITH (NED)0/Ret, 5. Edwina TopsAlexander - EGO VAN ORTI (AUS)1/73,87,
6. Joe Clee - DIABLESSE DE MUZE
(GBR)4/67,76, 7. Kevin Staut - SILVANA
HDC (FRA)4/68,07, 8. Beat Mandli - LOUIS
IV (SUI)4/68,19, 9. Paul Estermann CASTLEFIELD ECLIPSE (SUI)4/69,17, 10.
Dirk Demeersman - BUFERO VAN HET
PANISHOF (BEL)4/69,20.

Pořadí Západoevropské ligy po šesti
kolech: 1. Scott Brash GBR – 52, 2. Steve
Guerdat SUI – 51, 3. Edwina Tops-Alexander
AUS – 47, 4. Maikel van der Vleuten NED –
40, 5. Tim Gredley GBR – 36, 6. Marcus
Ehning GER – 36, 7. Francois Mathy jun. BEL
– 34, 8. Luciana Diniz POR – 32, 9. Daniel
Deusser GER a Kevin Staut FRA – 27, 11.
Hans-Dieter Dreher GER – 26, 12. Simon
Delestre FRA – 25, 13. Patrice Delaveau FRA
a Harrie Smolders NED – 23, 15. Jeroen
Dubbeldam NED – 21, 16. Christian Ahlmann
GER a Michael Whitaker GBR – 20, 18. Pius
Schwizer SUI a Athina Onassis de Miranda
GRE – 19, 20. Nicola Philippaerts BEL a Beat
Mandli SUI – 18.

Foto FEI

Skvělá drezura
V Mechelenu se jezdily také výborně
obsazené drezurní soutěže. Grand Prix vyhrála
Helen Langehanenberg na DAMON HILL NRW
s 76,915 %, druhá byla Danielle Heijkoop na
KINGSLEY SIRO 75,766 % a třetí Ulla
Salzgeber na HERZRUF'S ERBE 74,362 %.
Stejné pořadí bylo i v GP KÜR. Zde získala
Helen Langehanenberg 85,850 %, Danielle
Heijkoop 81,300 % a Ulla Salzgeber 81,075 %.
Z České republiky se do Mechelenu vypravila
sbírat zkušenosti Klára Trunkátová. S devítiletým bílým hřebcem ELBANDOLERO (Ogano
Sitte) absolvovala bez výraznějšího úspěchu
několik soutěží 130 – 140 cm.
Kompletní výsledky na
www.jumping-mechelen.com
Příští kolo Světového poháru bude tuto neděli
19. ledna v Lipsku. Dále bude následovat 26.
ledna Curych (SUI), 8. února Bordeaux (FRA)
a 2. března Göteborg (SWE). Finále je na
programu 17. – 21. dubna ve francouzském
Lyonu.

Čtyři bělouše zapřahal v Mechelenu Maďar József Dobrovitz. Vítězství sice nezískal, ale třetí
místo za domácími Theo Timmermanem a Koos de Rondem posunulo maďarského jezdce na
7. místo průběžného pořadí. Nyní čeká spřežení poslední kvalifikace v Lipsku a finále se koná
8. - 10. února v Bordeaux.

Zahraniční rubriku připravuje Václav K. Dvořák
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Chudyba to zkoušel v Basileji
Velmi dobře obsazený pětihvězdičkový
konkůr se jezdil 9. až 12. ledna ve švýcarské
Basileji. V moderní prostorné hale před zcela
zaplněným hledištěm stavěl parkury domácí
designer Gérard Lachat.
Mezi jezdci zvučných jmen se snažil
prosadit i u nás populární slovenský
reprezentant Bronislav Chudyba. V sobotu se
pokusil v soutěži do 150 cm kvalifikovat do
nedělní Velké ceny v sedle 9letého hnědáka
ALGELOTTI (Indoctro). Dvě třetiny parkuru
projel docela suverénně, ale pak shodil
stacionátu nad bazénkem a po následném
obratu zůstal před dalším skokem stát. V tu
chvíli už bylo hodně bezchybných a even-

tuálních osm bodů jakékoliv lepší umístění
vylučovalo. Proto se Broněk rozhodl v soutěži dál nepokračovat a kvalifikace do GP se
mu tak bohužel nezdařila. V neděli dopoledne
na parkuru do 145 cm s 9letým ryzákem
CHESAL (Casall) po dvou chybách obsadil
37. příčku.
Velkou cenu vyhrál po dvou bezchybných
kolech Rolf Goran Bengtsson s 15letým
hřebcem CASALL ASK (Caretino). Druhé místo
obsadil Ludger Beerbaum s 11letou bělkou
CHIARA (Contender) a třetí byl Marcus Ehning
v sedle 11letého hřebce CORNADO NRW
(Cornet Obolensky).
Výsledky na straně www.chi-basel.ch

Foto: FEI/Kit Houghton

Foto archiv Jezdec

Bronislav Chudyba a polský internacionál Hubert Saskiewitz

Kdo koho odmítl?
FEI na svém prvním letošním zasedání zveřejnila kalendář pro Furusiyya
FEI Nations Cup Series 2014. Počet kvalifikací (CSIO) pro sezónu 2014 byl
omezen na dvacet.
V divizi Evropa 1, stejně jako v divizi Evropa 2, bude po osmi
mezinárodních oficiálních konkůrech. Severní a Střední Amerika spolu
s Karibskou oblastí má nyní tři kvalifikace včetně nového CSIO Coapexpan
(MEX) 7. – 11. května.
Sezónu otevře CSIO 5* Al-Ain (Spojené arabské emiráty), jediná
kvalifikace blízkovýchodní ligy 5. – 7. února. Finále Furusiyya FEI Nations
Cup Jumping se bude stejně jako loni konat v Barceloně.
Největším překvapením rozlosování je, že součástí evropské první divize
(bývalá Superliga) nebude CHIO Aachen. V prohlášení FEI se říká: „S politováním
jsme byli informováni, že přes veškerou snahu všech zúčastněných stran se do
konečného termínu 31. prosince 2013 nepodařilo splnit obchodní požadavky,
které by umožňovaly CHIO Aachen do seriálu Furusiyya 2014 zařadit.“
K situaci se také vyjádřil předseda organizačního výboru CHIO Aachen
Frank Kemperman. Prohlásil, že k tomuto rozhodnutí je nevedly pouze
finanční důvody. Tato nová situace znamená, že v budoucnu nebudou
vázáni momentálními účastníky evropské divize jedna. Pořadatelé opět
budou moci na jeden z nejprestižnějších světových konkurů zvát příslušníky
světové elity podle vlastního uvážení. Z obou prohlášení tak nevyplývá, kdo
koho odmítl. Zda byly mantinely Furusiyya FEI Nations Cup Series pro
Cáchy příliš těsné, či zda obchodní požadavky nejprestižnější světové
soutěže byly pro cášský spolek těžko splnitelné. Pokud můžeme spekulovat,
síla a prestiž Cách, podpořená jedním z nejmocnějších sponzorů Německa
i celé Evropy, nabízí spíše první možnost. Cáchy tedy na poslední chvíli
nahradilo belgické CSIO 5* Lummen.

Furusiyya FEI Nations Cup Series 2014
Blízký východ: 5. – 7. února Al-Ain (SAE) CSIO 5*
Severní/Střední Amerika a Karibská oblast: 25. února - 2. března
Wellington (USA) CSIO 4*; 7. – 11. května Coapexpan (MEX) CSIO 4*;
12. - 15. června Calgary (CAN) CSIO 5*
Divize Evropa 1: 30. dubna - 5. května Lummen (BEL) CSIO 5*; 15. – 18.
května La Baule (FRA) CSIO 5*; 22. – 25. května Řím (ITA) CSIO 5*;
29. května - 1. června St Gallen (SUI) CSIO 5*; 18. – 22. června Rotterdam
(NED) CSIO 5*; 10. – 13. července Falsterbo (SWE) CSIO 5*; 31. července
– 3. srpna Hickstead (GBR) CSIO 5*; 6. – 10. srpna Dublin (IRL) CSIO 5*
Divize Evropa 2: 8. - 11. května Linec (AUT) CSIO 4*; 15. – 18. května
Kodaň (DEN) CSIO 3*; 29. května - 1. června Lisabon (POR) CSIO 3*;
5. – 8. června Sopoty (POL) CSIO 3*; 3. - 6. července Budapešť (HUN)
CSIO 3*, 30. července - 4. srpna Gijon (ESP) CSIO 5*; 7. – 10. srpna
Bratislava (SVK) CSIO 3*; 17. – 21. září Arezzo (SMR) CSIO 3*
Finále: 9. – 12. října Barcelona (ESP) CSIO 5*

V londýnské Olympia Hall převzal již podruhé
za sebou prémii 50 000,- USD Andrew
Nicholson (NZL) jako vedoucí světového
žebříčku jezdců všestrannosti HSBC. Prémie
je určena jezdci na první příčce žebříčku ke
konci kalendářního roku. Andrew Nicholson ji
přebíral již podruhé za sebou, protože na čele
HSBC žebříčku je nepřetržitě již 19 měsíců
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Nejlepší jezdci na pony v Kamýku
Galavečer ponysportu se koná 8. února od 18:00 hodin v kulturním
domě v Kamýku nad Vltavou. Večer organizuje Jezdecký areál
Zduchovice. Vstupenky na galavečer jsou již v prodeji. Rezervace je
možná na: martina@kone-zduchovice.cz nebo na tel: 737 266 620
a 318 697 102. Vstupenka pro dospělého stojí 300,- Kč, pro dítě 200,- Kč.
Informace k platbě obdržíte po objednávce vstupenek. Ubytování
účastníků je možné v Pensionu Jezerná (www.pension-jezerna.cz)
Rezervace na info@kone-zduchovice.cz nebo na tel: 318 697 102.

Nominace na hlavní ceny ponysportu roku 2013
O hlavních cenách hlasují odborníci oslovení komisí ponysportu (cca
50 jmen) a své kandidáty na hlavní ceny vybírají z nominovaných jmen:

Jezdec roku
1. Barbora Kamírová
2. Tereza Markusková
3. Sofie Najmanová
4. Eliška Orctová
5. Šárka Tůmová
6. Denisa Vegrichtová
7. Sára Vingrálková
8. Šárka Votavová

Trenér roku
1.
2.
3.
4.

Lucie Marešová
Ing. Vladimír Mestenhauser
Ing. Pavel Vaněk
Mgr. Kateřina Vašáková

Naděje roku
1. Adéla Bubeníková
2. Sára Finsterle
3. Anna Helebrantová
4. Tereza Lipavská
5. Lucie Melmerová
6. Markéta Miková
7. Julie Pásková
8. Eliška Vítková

Veřejné ankety
Do hlasování se však
mohou zapojit i ostatní
příznivci
ponysportu.
Pony komise připravila
dvě veřejná hlasování.
První je o Pořadatele
pony závodů roku 2013
a té se mohou zúčastnit
všichni držitelé licence ČJF. Zcela
veřejná je pak anketa o Jezdce
roku 2013 a ta je určena již
naprosto všem. S výsledky všech
hlasování pak budou příznivci
ponysportu seznámeni na galavečeru v Kamýku. Uzávěrka
veřejných anket je 21. ledna ve
21 hodin 21 minut a všechny
podrobnosti naleznete na stránkách komise pony:
www-ponyeuweb.cz
Foto K. Návojová

Pony roku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BLUEBERRY VALMART
HOPE VAN´T KRUIS
HOLSTEINS DIRIGENT
KAČENKA
LIMETREE ARACORN
LIPTON SINAJ
SUN SHAIN

60 plesů v Opavě
Jednu z nejdelších společenských tradic drží JK Opava
Kateřinky, který 8. února chystá
v zámku v Hradci nad Moravicí již
60. ročník jezdeckého plesu.
Předprodej vstupenek buď přímo
v areálu JK Opava – Kateřinky
nebo na 602 580 499, či na
jkopava@email.cz

Jezdecký ples
v Plzni
Ve stejný den (8. února) se na
jezdeckém plese sejdou i příznivci
jezdeckého sportu na Plese
v Plzni - Skvrňanech. Ples bude
zahájen ve 20:00 hodin a vstupenky v ceně 200,- Kč je možné
objednat na
mentlikova.e@seznam.cz nebo
na 777 269 148.

Ilustrační foto z galavečera
ponysportu v roce 2013

Nabízím výrobu
venkovních a vnitřních boxů,
oken, vrat, žlabů, přístřešků,
parkurových překážek, kotců
pro psy, nově i kolotočů, atd.

Pronájem
turnajových
boxů
Tel: 728 162 407 ● www.mrzena.eu
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Do Vechty zadarmo
Stejně jako v loňském roce zve Hřebčín Sprehe české chovatele na
přehlídku plemeníků. Ta se koná v hale Oldenburského svazu chovatelů
ve městě Vechta. Předvádění se koná 1. února od 18.30. Z Čech bude
pro zájemce vypraven autobus. Zájezd je pro chovatele zdarma (nutno
doložit původ chovné klisny) a zahrnuje dopravu autobusem, občerstvení
a vstupné. Odjezd 31. ledna kolem půlnoci z JK Poděbrady a z Prahy
(Černého Mostu a Hlavního Nádraží). Zájemcům bude vše upřesněno na
základě přihlášky. Tu zašlete na: k.lacina@sprehe.de Bližší informace na
tel. 728 436 100.

V Radiopaláci nejen jezdci
Součástí programu galavečeru Jezdci v Gala v pražském Radiopaláci
bude i společné vystoupení koně a psa, které pro účastníky večera
připravuje Johana Spáčilová (foto) z České barokní společnosti.
Vystupovat bude plemenný hřebec miniappaloosa Marnix van de
Wolfskuil a dal-matin.
Vstupenky na galavečer v ceně od 299,- Kč lze objednávat
prostřednictvím e-mailu: galavecer@jezdci.cz Další informace najdete
na adrese:
www.jezdci.cz/clanky/Galavecer-Jezdci-v-gala-a-Vyrocni-ceny-CJF-2013/.

Na místo Sdružení - Spolky
1. ledna 2014 vstoupil v platnost nový Občanský zákoník. Z upravené
zásadní legislativní občanské normy vyplývají i změny pro Jezdecké
kluby. Občanský zákoník zavádí nový pojem, kterým je Spolek, a tak
namísto dosavadních Sdružení musí být postupně všechny dokumenty
přeměněny podle pravidel spolkové činnosti.O všech krocích, které bude
nezbytné učinit informuje ČJF na svých stránkách v odkazu Info pro
subjekty.

Bude dost
sněhu?
Nedostatek sněhu začíná
v letošní zimě překvapivě
trápit i jezdce. Zatímco většina
příznivců jezdectví si průběh
letošní zimy pochvaluje, přihlášení jezdci na lyžařské
setkání jezdců a příznivců
Českého skokového poháru
se začínají o „svůj” víkend
obávat. Lyžařské zahájení
13. ročníku Českého skokového poháru organizuje
Aleš Suchánek a zájemci se
ještě mohou přihlásit na
suchanek.a@seznam.cz

Víkend se koná ve dnech
20. - 22. ledna a předpověď
počasí zatím dává naději, že
Krkonoše již budou opět
zasněžené alespoň technickým sněhem.

Galavečer
v Teplicích
Severočeská oblast připravuje svůj slavnostní večer na
22. února. Bude se konat
v restauraci U pramene
v Teplicích. Cena vstupenek je
250,- a 150,- Kč a veškeré
informace získáte na tel.
733 687 614 nebo na:
svobodova@uporiny.cz

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
JEZDEC, jezdecký čtrnáctidenní zpravodaj. Vydává Cyril Neumann, Zámecký areál Ctěnice, 190 17 Praha 9-Vinoř, tel. 603 517 242,
fax: 286 855 407, e-mail: jezdec@jezdec.cz. Redakce: Cyril Neumann, Ilona Neumannová. S redakcí spolupracují J. Gebauer -jge, Opava, E. Nesňalová -nes-, Brno, P. Loudová -lou-, V. Dvořák -dvoř-, K. Návojová, M. Kůstková, J. Bělohlav, Z. Šedá, M. Svozil,
V. Jáchimová. Tem. skup. 14 A/B 6, reg. značka MK ČR 6473. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt Praha č.j.
NP 2893/1994 ze dne 20. 12. 94. Grafické zpracování + tisk studio BESR, Na Stezce 7, Praha 10.

