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ZPRAVODAJ
z MČR
Sobota 14. 7. 2012

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…

Družstva: Šťastných pět

Jiří Skřivan překonal všechny překážky bezchybně, včetně často shazovaného posledního skoku soutěže.

Senioři: Tři čistí po prvním kole
Do třetice všeho dobrého – tak by
mohli mluvit o třetí páteční soutěži Jiří Skřivan, Josef Kincl a Rudolf
Fiala. Pouze tito jezdci ji totiž absolvovali bezchybně, i když čtvrtý Jaroslav Jindra na parkuru také
nechyboval, bohužel penalizace za
čas byla jeden trestný bod. A právě
tento jezdec v sedle Ascobara první
kolo na úrovni T* zahajoval. První
nulu docílil jeho tréninkový svěřenec R. Fiala s Cassini´s Sonem-T,
poté nechyboval Cascar a nakonec
i klisna Kallisto. Ovšem v soutěži
bylo několik smolných výsledků
- třeba jediná chyba až na předposledním skoku J. Studničky a Datasys Duela a hlavně pětice jezdců

chybujících až na posledním skoku,
žlutém oxeru: J. Štětina a Very Easy,
L. Jandourek a Casio Karsit, J. Luža
a Land Rebel-S, A. Opatrný a Nobel
a J. Jindra se svým druhým koněm,
klisnou Beldarlo zvanou Blaženka.
Pouhé dvě chyby má na kontě jediná žena N. Roučková a Ahorn-T,
ovšem ta chybovala před tribunou
a na následujícím prvním skoku
dvojskoku. Se zátěží 4 trestných
bodů postupuje do sobotního T**
také Jiří Hruška s Aristem-Z a Martin Matějka a Kar Kar MM. Dvakrát
chybovala až v samém závěru parkuru Cornada-K a M. Šoupal, odepření pohybu vpřed zase předvedl
Cavalino se Zdeňkem Žílou.

Generální partner

Do závěrečné páteční soutěže nastoupilo 17 družstev. Ta předvedla
na parkuru S** celkem 26 nul, a
po odečtení nejhorších výsledků
zůstalo bezchybných 5, a ještě čtyři s pouhou čtyřkou na kontě. Nechybovali obhájci zlata Západočeši (Jindra, Štětina, Smaha, Luža),
Severomoravani (Hentšel, Kincl,
Hruška, Ludvík), Praha 1 (Dub,
Novotný, Vondráčková, Pilecký),
Praha 2 (Vojtková B., Tomanová,
Pařenica, Studnička) a Středočeši (Malák, Opatrný, Papoušek J.,
Motygin).
Ladislav Dub je jediným vedoucím
ekipy, který absolvoval soutěž družstev čistě. Obě družstva Prahy navíc
mají na kontě nulu.

Ženy a ml. jezdci: Nul hned několik

Dvě úvodní soutěže v pátek proběhly na úrovni S** a hned několik
mladých jezdců a žen absolvovalo své první kolo bezchybně: J. Zwinger
(Alex, Carletto), B. Tomanová (Careful FJ, Cojack), L. Vachutka (Dárek),
J. Ludvík (Kauce), V. Jelínková (Forever), B. Vojtková (Caruso), ženy L.
Poláková (Caros), M. Roubalová (Cortes), H. Pokorná (Chanell), P. Mazánková (Chic Des), K. Bardonová (Cento B), L. Matunová (Orido), L.
Vondráčková (Constance), N. Bielíková (Caleri II), J. Opatrná (Uno-M)
a Š. Schmaus (Rascaldino). Posledně jmenovaná dvojice zvítězila v otevřené soutěži, v té ranní zase M. Kotalík a Pocta.
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otázky
pro ty,
jimž se
dařilo

1.
2.

Kde jste absolvoval/a kvalifikaci na MČR?

Prozradíte nám něco o vašich koních
a kterého byste si vybral/a do posledního
kola?

3.

Jak hodnotíte dnešní parkur?

Jan Zwinger,

neboť s oběma svými koňmi absolvoval bezchybně soutěž mladých jezdců

1.

Ve ČP VC Ostravy s Carlettem, s Alexem na ČP VC
Opavy a GP Pezinok. Tam jsem
měl jen zastavení před trojskokem
a jinak čistě.

neboť s Cascarem docílil jednoho ze tří bezchybných parkurů soutěže seniorů

1.

2.

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

Sedmiletý Carletto je jedním
z prvních koní, které jsem
začal jezdit pro Bohumila Starnovského. Letos na 140 začíná, vloni
absolvoval pouze několik S. Určitě
hodně silný kůň, ale zatím sbíráme
na této obtížnosti zkušenosti, skáče však výborně a je to charakter.
Alex patří slovenským majitelům
a mám ho na prodej.
Dnešní parkur určitě nebyl
jednoduchý, ale byl příjemný, s oběma jsem jen tak tak stihl
čas. Jestliže budou po dvou kolech
oba koně nastejno, vzal bych spíš
Alexe, protože je starší a zkušenější. Ovšem uvidíme, jak bude zítra
skákat vodu. Carletto je zase spolehlivější.

3.

Josef Kincl (26),

Cascar šel více parkurů 150,
hlavně venku, že ani nevím.
Určitě mám kvalifikaci vloni z VC
Ptýrova, kde byl druhý.
Cascara znám od jeho tří let
a vlastně ho po celou dobu
jezdím téměř sám. Je to velký charakter, bezproblémový i na ošetřování přesto, že je hřebec. Pro mě
je to životní kůň, velmi schopný
skokan, velká osobnost, na parkuru hodně pozorný. Občas máme
problém s časem, udělá velký skok
nad překážkou a tím ztratí mnoho
času. Pohyb po parkuru jsme však
v poslední době poladili, také
díky stáži v Německu, větší vyzrálosti a zahraničním startům se to
stále zlepšuje. V soutěži družstev
mám devítiletou Lauru, která by

2.

příští rok také mohla startovat na
nejvyšších parkurech, ona je sice
malá a nezdá se, ale na úrovni 145
cm již má zkušenosti.

3.

Dnešní parkur byl přiměřeně postavený, stavitel odhadl
velice přesně úroveň startovního pole. Ta poslední pasáž byla
zřejmě nejobtížnější, po devítce
následovalo dlouhé cválání, obrat
na levou ruku od koní a takový
prázdný kolmý skok, kde se kůň
opět musel zkoncentrovat, poté
do oblouku na poslední oxer
a možná to dost jezdců podcenilo.
Hlídal jsem si čas, po posledním
skoku jsem hned kouknul na tabuli, naštěstí ta dvojka znamenala
pořadí

Lucie Poláková (30),

neboť s Carosem absolvovala bezchybně soutěž žen

1.

Kvalifikaci jsme si vyjeli ve ČP
VC Kolína na Ptýrově a doma
ve Strakonicích na konci června.
Skákalo se tu ST, neboť jsme testovali nový povrch na ČP Velkou
cenu Strakonic. Jestli mohu všem
vzkázat, tak povrch je dobrý 
Caros je dvanáctiletý valach,
již zkušený, v roce 2008 zvítězil na MČR, toho už každý zná.
Řekla bych o něm, že je „stále
mlád“. Toho bych si určitě vybrala do třetího kola. S desetiletou
Quentou jsme bohužel dvakrát

2.

Hlavní partneři

chybovaly. I když s ní skáčeme
parkury 140 cm, trošičku spolu pořád „bojujeme“, stále trvají
menší problémy s voděním, je někdy náročné, aby parkur psychicky prostála. Moji oba koně občas
něco vymyslí…
Parkur byl přiměřeně vysoký a technicky náročný mistrovským soutěžím, Caros mě
po včerejším tréninku, kdy byl
trošku nervóznější, mile překvapil, byl klidný a dobře se vodil po
parkuru.

3.
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Řekli v pátek

A jak byl spokojený autor
parkuru?

Jaroslav Jindra:

„Tak já jsem se vylekal, že bych
ve svém věku mohl jít čistě T,
tak jsem alespoň zpomalil.“

Jiří Pecháček:

„Ranní kurz parkuru mladých
jezdců se mi velmi líbil, byl
dobře postaven. Ovšem myslím
si, že soutěž družstev by měla
být na vyšší úrovni. Je jich dostatečný počet a alespoň jedno
kolo by mohlo být ST.“

Lucie Strnadlová:

„Já jsem se tak strašně moc snažila, abychom neudělaly chybu,
až jsme ji s oběma klisnami
udělaly. Ovšem u Atlanty si za
ni můžu sama.“

Páteční NEJ

Zeptali jsme se také autora parkuru Zdeňka Krpely, jak byl spokojen s výsledky jezdců: „Pro mladé
jezdce jsem připravil parkur sice na
mírách, ale jednodušší technicky.
Chtěl jsem dnes hlavně zjistit, jaká
je úroveň dvojic. U mladých jezdců jsem takový počet bezchybných
výkonů čekal, ovšem těším se na
zítra a pozítří, kdy budou náročnější parkury. Tam se bude lámat
chleba. A hlavně neděle rozhodne,
budou pracovat nervy a ten, kdo
do té doby byl vepředu, bude pod
tlakem. Naopak jezdci ze zadních

pozic budou klidnější. Ženy měly
malilinko náročnější parkur, ale
jen o trošku. Bohužel více bezchybných parkurů jsem čekal v seniorské soutěži. Vím však, že v ČR není
tolik koní, kteří by mohli absolvovat bezchybně tři T za sebou. Navíc spousta dobrých koní tu není,
protože jede do Bratislavy a nepřijela Zuzana Zelinková, tak je to na
výsledcích znát.“ Zuzana Zelinková
je doma a nechává koně odpočívat
před CSIO Bratislava. Do Martinic
posílá alespoň telefonicky srdečné
pozdravy a drží palce!

Nejmladší

Věkem teprve juniorka Kateřina Kubrická se Šejlou dokončila soutěž žen se dvěma
chybami.

Nejrušivější

Partneři

Brána Mercedesu na sebe
upozornila v soutěži družstev, když startovala Barbora Tomanová a Sorceress…
Začala se bez proudu kácet
k zemi, přesto B. Tomanová
dokončila bezchyby…Již potřetí v tomto dni!

Nejunavenější
Takto byla zmožena soutěží družstev anonymní jezdkyně.



Co nás čeká
a nemine?

Program

Dnes, tedy v sobotu 14. července jsou na programu druhá kola mistrovských soutěží. Pakliže
nebude mít někdo důvod k oslavě, ať nezoufá,
a připojí se například k oslavě narozenin Karla
Gotta (*1939) nebo dobytí Bastily.

9.00 hodin

Cena Sedlářství Libich
2. kolo mladí jezdci ST*
Ceny celkem 20 000 Kč

11.00 hodin

Cena Comproject
2. kolo ženy ST*
Ceny celkem 20 000 Kč

13.00 hodin

Cena Pavo
2. kolo senioři T**
Ceny celkem 40 000 Kč

15.00 hodin

Cena Ráj nemovitostí
2. kolo družstva S**
Ceny celkem 15 000 Kč

Po skončení soutěže tisková konference soutěže
družstev
21.00 hodin

Party mistrů v Seníku
s programem

Trošku reklamy v podání Jiřího Papouška a Milana Málka nezaškodí, zvláště když sobota začíná soutěží společnosti Tomáše Libicha.

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 půl
hodiny po startu posledního
soutěžícího dne. Všichni koně
musí mít startovní čísla, i z místní stáje.

Severomoravská
ekipa je kompletní
– v pátek dorazili
i manželé Gebauerovi a žádný úspěch
týmu (snad nějaký
bude i v sobotu)
nezůstane nezaznamenán.

Hádanka

A nyní jedna hádanka
na úplný konec. Kdo
jsou tyto tři dívky?
Abychom vám trošku
napověděli, fotografie
zachytila části nejpočetnější, tedy severomoravské ekipy. Kdo pozná
tyto tři dívky? Odměna
bude sladká!

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.

Zpravodaj vydává: Equitana Martinice / text Zdena Motyginová / foto Tomáš Holcbecher, Josef Marek, Michael Motygin, Magdaléna Straková / grafická úprava Vlasta Ramplé

Mediální partneři

Rožmitálské listy

Březnické noviny

Blatensko listy

