2. 8.–5. 8. 2012
Martinický ŠAMPIONÁT

ZPRAVODAJ
z Martinického šampionátu mladých koní

Sobota 4. 8. 2012
Vítejte (opět) v Martinicích! Ještě si mistři republiky
nestihli ani pověsit své mistrovské medaile mezi trofeje
a již se zase setkáváme v areálu Equitany. Tentokrát je
důvodem 2. ročník Martinického šampionátu mladých
koní, letos nově pod názvem Tour Magdalény Hrabánkové. Přes 200 čtyř-, pěti-, šesti-, sedmi- a osmiletých
klisen, hřebců a valachů z Čech, Polska, Slovenska
a Nizozemí zde bude bojovat nejen o titul šampiona
jednotlivých kategorií, ale i o část z neuvěřitelné milionové dotace nejbohatších jezdeckých závodů roku 2012!

Dva bezchybné výkony v kvalifikaci předvedla i Garjana. Ta je vnučkou Garty,
klisny, která se právě před 20 lety účastnila olympijských her.

Čtyřletý dekameron
Ve druhé kvalifikaci celkem 10 dvojic
zopakovalo bezchybný výkon. Jako
první se to celkem symbolicky povedlo zástupkyni JK prof. M. Hrabánkové, a sice holštýnské klisně Corlee DK
se Zdeňkem Hruškou. K ní přibyli
Fontendame (R. Doležal), Hamilton
(L. Poláková), Lousiana (O. Kraus),
Cooler than me (K. Papoušek), Dou-

ble Hope (Ing. M. Pěchouček), Garjana (T. Navrátil), Lokvenc (M. Hentšel), Daytilla (J. Zwinger) a plejádu
dvou nul uzavřel další reprezentant
stáje prof. Hrabánkové, Dakarde
(J. Klíma). Samozřejmě ve finále se
startuje od nuly, ovšem vyrovnané
výkony těchto koní na úrovni 100
a 105 cm leccos napovídají.

Vítězem druhé kvalifikace pětiletých se stal Lepus a M. Hentšel.

Pětiletý tucet

Jan Zwinger dokázal s jedním ze
svých dvou koní
překonat obě kola
bezchybně, a sice
s holandskou
Daytillou.

Generální partner

Celkem devět překážek se dvěma
dvojskoky čekalo na kategorii pětiletých. Také tam si několik dvojic zopakovalo nulu z první kvalifikace, ovšem tato soutěž se již jela na čas, takže
ten nakonec o umístění rozhodoval.
S bezchybným kontem a nejrychleji
parkur překonal syn Lordana Lepus
majitele Ing. Z. Müllera s Markem
Hentšelem. Tomu již zranění nohy
nebránilo v podávání výkonů a mohl

tak stanout až na stupni vítězů. Navíc
dvojice zopakovala nulu z 1. kvalifikace, stejně jako dalších jedenáct
dvojic: Geco (Z. Hruška), Zippy Zaira
(V. Krajníková), Femina (L. Balhárková), Claudia (M. Schutte), Chico
(O. Nágr), se štěstím na posledním
skoku Colmetta (Ing. M. Pěchouček),
Landrop (J. Zwinger), Verdi-S
(J. Luža), Quido Rebel DK (Z. Hruška) a Clinnus (K. Polák).
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Šestiletí při starém
Také v pátek mezi šestiletými zvítězil
Best s Ing. Pěchoučkem z JK Tachov.
V první kvalifikaci shodně jako ve druhé nechybovalo 18 dvojic, ovšem v obou
si udrželo nulu na kontě jen 9 (Alpacino, Calme Z, Asparuch, Cardiff d.H Z,
Carethago Z, Best, Bleu Diamond, Bluebelle, Carthinjo). Za vítězem se seřadili
právě hřebec Cardiff Dwerse Hagen
Z (O. Zvára) ze stáje Arcus Engineering a za ním druhý tachovský zástupce, holandský syn Verdiho Buddy Holly
(M. Štorkán). Poprvé byl do kurzu parkuru kvalifikací zařazen i vodní příkop.
Voda v něm neměla modrou, ale spíše
v tomto období běžnější sinicovou barvu, přesto potíže většinou nedělal. Celkem 10 dvojic z této kategorie nastoupí
na sobotním parkuru poslední šance.
Bleu Diamond van Herikhave, holandský hřebec
po Larino, docílil se Zdeňkem Matýskou v obou
kvalifikacích čistých kont.

Dvě nuly na kontě a jistý postup do finále pro Alpacina, šestiletého
syna Cassiniho II majitelky Moniky Šíchové. Jezdil ho pro ni Petr Doležal, stejně jako druhého bezchybného v obou kvalifikacích Carthinja.

ÚSPĚŠNÉ ŽENY
Že si s mladými koňmi rozumí, dokázalo v Martinicích hned několik
jezdkyň, nejen úspěšná dvojice Femina a L. Balhárková.

Veronika Krajníková s pětiletou dcerou své úspěšné klisny Zairy Zippy Zairou
(Cassilius) absolvovala obě kvalifikace bez chyby.

Kateřina Bardonová a šestiletý valach Zangersheide Calme Z (Chelano Z) dokázali v obou kvalifikacích dojet do cíle bez trestných bodů.

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

Kristýna Mikulková dorazila do Martinic s nizozemskou výpravou, v jejíž stáji
již několik let působí. Bezchybný výkon se jí jak v pátek, tak ve čtvrtek povedl
s šestiletou Bluebelle.

Hlavní partneři
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Vítěz páteční kvalifikace Expres Xie Novum.

Překvapení v nejstarší kategorii

Nejlepší výkon ve druhé kvalifikaci mezi sedmi- a osmiletými koňmi
podal holandský sedmiletý valach Expres Xie Novum s Jaroslavem Šímou. Ten předjel celou početnou konkurenci, přitom první kvalifikaci
dokončil s 16 trestnými body. To na postup do finále stačí. Jako druhý
se umístil čtvrteční vítěz Cento Lano Arcus a jako třetí si zlepšil skóre
z prvního kola Ing. Pěchouček s Aurenou. Čtvrtá se umístila Calista-T
(J. Papoušek) a pátý v první kvalifikaci jednou chybující Espri (J. Hruška). Celkem druhou kvalifikaci absolvovalo 15 koní bezchybně, pouze
4 však čistou jízdu zopakovali (Cento Lano, Chasinta, Calista-T, Areno).
Také Areno (M. Šimun) absolvoval obě kvalifikace bezchybně.

Bohemka nebo mercedes?

NEJtěžší
Velmi těžké bylo
probojovat se do finále
mezi nejpočetnější
kategorií, pětiletými.
Tam se dostal pouze
každý druhý. Naštěstí
nejsme v Lanakenu,
kde startuje 200 koní
v každé kategorii a do
finále postupuje 40
nejlepších!

Tak před tuto nelehkou volbu postavil stavitel parkuru Zdeněk
Krpela čtyřletou a nejstarší kategorii. Posledním skokem totiž
byla alternativa – buď kolmý skok Bohemia Sekt, a nebo oxer
Mercedes. Správně si zvolil bublinky třeba Zdeněk Hruška nebo
Jan Zwinger, ovšem tato volba nebyla šťastná pro Ladislava Arienta, podruhé zase na oxeru chyboval Bel Canto Hradiště s Kamilem Papouškem… Ovšem i poslední překážka se počítá!

NEJsmolnější čtyřletí

Pět čtyřletých koní se nekvalifikovalo do finále: Akira (její jezdec V. Vrubel opustil sedlo), valach Extrem (jeho sedlala věkem teprve juniorka
Jennie Kaasová, která je ovšem mezi svými vrstevníky v žebříčku DJ
Stars 21 Jezdectví na třetím místě!), Zento-S (i přes zkušeného J. Lužu
v sedle došlo k neposlušnosti), valach Garo (s jezdkyní Danielou Mlejnkovou byli jednou vyloučeni a jednou jezdkyně vzdala) a Taquin de Maziere (s Petrem Maškem docílili 12 tr. b., což již na postup nestačilo).

NEJúspěšnější
Partneři

Pro pětiletou klisnu Feminu (L. Balhárková) bylo hračkou probojovat se do
nedělního finále. Navíc ve druhé kvalifikaci skončila na 6. místě!

Dva starty=dvě vítězství…Tak to se stalo u šestiletých koní, kde ve čtvrtek
i v pátek zvítězil Best a Ing. M. Pěchouček. Jakže se to říká do té třetice?



Program

Co nás čeká
a nemine?

9.00 hod	poslední šance handicap pro
čtyř- a pětileté hřebce, klisny
a valachy

Dnes, tedy 4. srpna, si v Martinicích trochu odpočineme od napínavého sportu. Čekají nás dvě ceny
útěchy, chcete-li finále B. A mezi nimi a po nich je
na řadě příjemná zábava! Ve 12 hodin přijede na
kolbiště Pavla Placáková v dámském sedle a předvede
drezurní a skokové ježdění. Po ní nastoupí Jimmy Magura se svým koněm
a zabaví nás půlhodinkou westernových kousků. Posledním odreagováním
pod širým nebem pak bude soutěž pro dvojici jezdec x nejezdec. Pro jezdce
je připravena terénní jízda na horském kole (včetně vodního příkopu!)
a poté přesedne ke svému spoluhráči do buginy a spolu odjedou druhou část
soutěže. O vítězné dvojici rozhodne nejlepší čas, ale cena je připravena pro
první tři, a to pětilitrový sud piva Pilsner Urquel. Přihlášky do této soutěže
přijímá sám ředitel závodů Martin Pecka.

12.00 hod	zábavní a soutěžní program na
kolbišti pro diváky i jezdce
14.30 hod	poslední šance handicap pro
šestileté a sedmi- a osmileté
hřebce, klisny a valachy
19.00 hod	galavečer a Latino Party
v hotelu Equitana s Alešem
Suchánkem, hudební skupinou
Carisma a tanečníky Tradición
(společenský oděv)
23.00 hod disco Ludvíka Jandourka

A pak že je zábava jen v sobotu…

Ať si kdo chce co chce říká, v srpnu ještě
do rybníka. A nebo jako Marek Hentšel
a Pavel Holešovský do Martinic k vodě…

To bych zvládl
i se zavřenýma
očima! (Jiří
Hruška při
dekorování
v sedle Carethaga Z)

Zase jenom stužka? (Calista-T, Jiří
Papoušek a hlavní rozhodčí Ing.
Marcela Šímová)
A po společné rozcvičce si dáme dvě
chlazený – ale kam je schovali? (Ludvík
Jandourek a Kristýna Mikulková)

A to máme teprve čtvrtek… (Milan Málek a Zdeněk Krpela)
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