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Vítejte v Martinicích! Po dvou letech se areál Equitany opět stává dějištěm bojů o kovy nejcennější,
totiž mistrovské medaile v kategoriích seniorů, žen,
mladých jezdců a družstev. Mnozí z vás zde byli
před dvěma lety, takže budete mít alespoň přibližnou představu o dění na českém šampionátu.
Ovšem pořadatelé slibují, že se budou svůj standard
z roku 2010 překonat a ve dnech 12.–15. července
2012 se tedy máte na co těšit. Právě tento zpravodaj,
který pro vás připravujeme k ranní kávě, je jedním
z důkazů…

Technická porada otevřela soutěže

Jaroslav Jindra otevřel čtvrteční zahajovací trénink…

Jen inteligent zvládne chaos

Trošičku ve znamení přísloví, které
končí slovy „…inteligent zvládne
chaos“, probíhal v Martinicích čtvrtek. I když prezentace byla jasně
vypsána od 9 do 12 hodin, většina
účastníků přijela na poslední chvíli
a musela čekat ve frontě, která se
zákonitě tvořila. Pak se samozřejmě těžko stíhal začátek zahajovacího tréninku od 13 hodin, takže některé dvojice se proškrtávaly a jiné
dvojice tak přišly na řadu dříve, než
myslely. Nakonec si tvorbu startovní listiny vzal na starost speaker
Aleš Suchánek, který se přesunul
ke vchodu do kolbiště a spolu se
stewardem Ing. Radovanem Šalkem vyvolávali jezdce a pomáhali
jim se orientovat. Takový systém

samozřejmě nepotěšil ani hlavního
rozhodčího Ing. Jaroslava Pecháčka, ani pořadatele, jak se nechali
slyšet na večerní technické poradě. Ovšem účastníci si nenechali
zkazit tímto menším nedostatkem
náladu, a i když se během dne zkazilo (déšť a vítr) a nakonec naštěstí
opět umoudřilo počasí (slunce),
panovala všude přátelská atmosféra. Prvním, kdo nastoupil na martinické kolbiště, byl Jaroslav Jindra
a Atomic-S. Svých 90 sekund jen
procválali a sklidili za to první potlesk přítomného obecenstva z řad
kolegů jezdců, včetně průpovídek
jako „absolvovali bez trestných
bodů“, „Jardo, jednička je to modrý“ či „přidej, nebo to nestihneš“.

Generální partner

Od 19 hodin se pořadatelé a funkcionáři závodů sešli se zástupci
jezdců, tedy vedoucími družstev
na poradě. Ta sice vrcholila losováním pořadí družstev, ovšem
asi hlavním a nejvášnivějším bodem programu se nakonec stala
diskuse o otevřených soutěžích.
Podle názoru Ing. Pecháčka je totiž rozpis schválen špatně a nelze
startovat v otevřené soutěži, pro
kterou dvojice nemá kvalifikaci –
např. pakliže je dvojice kvalifikována pro soutěž družstev, neměla by se účastnit ani otevřených
soutěží pro seniory. Vysvětlení
však vedoucí družstev nepřijali
a připomněli znění rozpisu, kde
se hovoří o otevřených soutěžích

přístupných pro jezdce, kteří splnili kvalifikaci na „závody“. Tím
se pro ně otevírají všechny otevřené soutěže. Škoda jen, že někteří jezdci o verzi Ing. Pecháčka
věděli předem a své koně sem raději ani nepřivezli, když by s nimi
nemohli startovat v ST a T (tudíž
by v neděli nemohli startovat vůbec). K losování družstev přistoupil jako první severomoravský L.
Vachutka, poté severočeský Ing.
Bořivoj Zatloukal, jihomoravský
Tomáš Lidmila, karlovarský Petr
Švec, jihočeský Ing. Jiří Mayer,
východočeský Jiří Skřivan, západočeský Josef Schneider, pražský
Ladislav Dub a středočeská Pavlína Bůžková.

Vedoucí Severní Moravy Ladislav Vachutka právě za dozoru ředitele závodů Martina Pecky a Aleše Suchánka vylosoval jedničku pro severomoravské družstvo 2.
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Jiří Hruška s Aristem Z nastoupil do zahajovacího tréninku za téměř největšího deště. Je to
však otužilý chlapec ze Severní Moravy, a proto
nastoupil v tričku.

Ing. Jiří Mayer patří mezi 4 jezdící vedoucí ekipy. Dalšími jsou
Petr Švec, Jiří Skřivan a Ladislav Dub.

„Á, přijíždí nám konkurence!“

U prezentace nesmí chybět hospodářka Jiřina Cibulková. Takto odbavila Václava a Jana Studničkovy.

Provoz na martinické (nové)
silnici se ve čtvrtek pohyboval mezi stupni 3 až 4.

Místní stavba zvaná Seník sloužila i při prezentaci. A tam se kolem oběda tvořila fronta…
V sobotu se v ní pro změnu odehraje Party mistrů. Ta by měla trvat od 21 do 02 hodin.
Ideální čas, jak stihnout bez pohromy nedělní začátek v 10 hodin.

FieldForce
on the way up

1. Plnobarevná verze

FieldForce
on the way up

2. Negativní verze

FieldForce
on the way up

3. Černošedá verze

I.b Verze logotypu

Hlavní partneři

Dárkem od pořadatelů
a společnosti Equiservis je
letos podsedlová dečka s logem mistrovství pro každého
koně. Pro Viga a Casia Karsit
je veze Ludvík Jandourek,
který nejen závodí, ale stará
se také o zvuk. Novinkou
bude ozvučení hluchých míst
na tribuně a v sobotu a v neděli i dolního opracoviště.
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Trénink na vyšší obtížnosti absolvovala i Veronika Jelínková s Foreverem. To už
naštěstí nepršelo…

Věřte,
nevěřte…

Díky Šárce Schmaus mistrovství opět získává nádech mezinárodnosti. Je sice
Češka, ovšem již 12 let žije u Mnichova. V zimě se rozhodla, že by chtěla na českém šampionátu startovat, absolvovala kvalifikace nejen na Prima Cupu (Prima
Cup Team také reprezentuje), ale i na ČP VC Kolína na Ptýrově, letos již má několik vyhraných ST v Německu. I když jednoho koní, Zanzibara, musela nechat
ze zdravotních důvodů doma, spoléhá hlavně na Rascaldina přezdívaného Rasci,
klisna Lacoriana ještě na středně těžké obtížnosti nemá takové zkušenosti.

Jana Černá z JK Černožice je jistě jednou z mála jezdkyň, která předvádí
na mistrovství produkt vlastního chovu. Její osmiletá ryzka Faith (Veneur de Luc) pochází z vlastní klisny Fatimy. Tu však již letos ze zdravotních důvodů v jejích 20 letech musela nechat utratit.
Výjimku dostal Marek Hentšel. Bolest zraněné nohy by mu znásobily
jezdecké boty, proto mu hlavní rozhodčí povolil start v zahajovacím tréninku v polobotkách. V pátek z něj však bude taková malá mořská víla…
Pár účastníků dorazilo ve čtvrtek časně ráno téměř rovnou z jiných závodů – ve Frenštátě ve středu probíhala Kritéria mladých koní, jezdci
vyrazili po závodech a noční cestu dospali druhý den. Tedy někteří…

Partneři

Aleš Suchánek a Radovan Šalek tvoří startky.

Frmol na dolním opracovišti, fotografa však Jan Zwinger zaregistroval.
Reklama na
noční klid v
podání Jakuba
Ludvíka. Tak
to tu ještě
nebylo…

A také sami jezdci (i koně?) pomáhají se startovním pořadím.



Co nás čeká
a nemine?

Program

Dnes, tedy v pátek 13. července jsou na programu první kola mistrovských soutěží. Přejeme
všem, aby dnešní třináctka přinesla štěstí.

Západočeské družstvo, již dvakrát zlaté, si letos vylosovalo devítku. A co praví numerologie o devítce? Číslo 9 je začátkem a koncem všeho a vším lidským životem na zemi v rovině materiální
existence.

9.00 hodin

Cena Bohemia sekt
1. kolo mladí jezdci S**
Ceny celkem 15 000 Kč

11.00 hodin

Cena Pilsner Urquel
1. kolo ženy S**
Ceny celkem 15 000 Kč

13.00 hodin

Cena Equiservis
1. kolo senioři T*
Ceny celkem 30 000 Kč

15.00 hodin

Cena Almea Biomasa
1. kolo družstva S**
Ceny celkem 15 000 Kč

Družstva startují v pořadí: I. severomoravské 1, II.
jihomoravské 2, III. středočeské 2, IV. jihočeské 1,
V. východočeské II, VI. karlovarské 2, VII. jihomoravské I, VIII. severomoravské 1, IX. západočeské
1, X. jihočeské 2, XI. karlovarské 1, XII. středočeské 1, XIII. Severočeské, XIV. západočeské 2,
XV. Praha 1, XVI. východočeské 1, XVII. Praha 2

Jak se pohybovat
s koňmi v době
závodů?
Stáje se otevírají v 6 hodin, což
znamená, že od této doby ji kůň
může opustit. Může se provádět
a lonžovat (pouze na tzv. tenisovém opracovišti), avšak pod
sedlo může jednu hodinu před
začátkem první soutěže a do
půl hodiny po startu posledního soutěžícího dne. Všichni
koně musí mít startovní čísla,
i z místní stáje.
Dekorováno bude v každé soutěži šest jezdců koňmo, na tiskovou konferenci se dostaví vítězné
družstvo (v sobotu po skončení
soutěže družstev) a v soutěži jednotlivců všichni medailisté.

Smůlu si již vybrali v zahajovacím tréninku:
- Rudolf Doležal, neboť byl nucen opustit sedlo jednoho ze svých koní
- Veronika Krajníková, když opustila sedlo Alcaponeho de Vanta, ten však parkur dlouho opustit nechtěl
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Mediální partneři

Rožmitálské listy
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Blatensko listy

