2. 8.–5. 8. 2012
Martinický ŠAMPIONÁT

ZPRAVODAJ
z Martinického šampionátu mladých koní

Neděle 5. 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!

Boncadeau a Martin Štorkán.

Roxy Star a Miloslav Vítek.

Aquito a Ing. Josef Pařenica.

Poslední šanci využili Miloslav Vítek a Martin Štorkán
Sobotu pořadatelé vyhradili posledním šancím pro ty dvojice, které se
nekvalifikovaly do finále. Nejdříve
proběhla handicapová soutěž pro
čtyřleté (105) a pětileté (110 cm). Ze
34 dvojic ji 18 absolvovalo bezchybně
a kvalifikovalo se do rozeskakování. V
něm zopakovalo bezchybný výkon již
jen 6 dvojic, nejrychleji z nich pětiletá
klisna ČT, dcera Libertuse Roxy Star
majitelky Miriam Viesnerové v sedle

s M. Vítkem. Ti každou z kvalifikací
dokončili s chybou. Jako druzí skončili Jan Studnička a valach Datasys
Corcovado (Canto) majitelky MUDr.
Evy Novákové a třetí R. Doležal a hřebec plemene CS Crux (Carthago Z)
majitele Ing. Zdeňka Müllera. Nejlépe
umístěný čtyřletý kůň v této soutěži
byl na 18. místě se třemi chybami z
rozeskakování Zento-S (Zento) s J.
Lužou majitele Josefa Schneidera.

Generální partner

Druhá sobotní soutěž začala před
třetí hodinou. Na jejím startu se sešlo
32 dvojic, ale jen devět postoupilo do
rozeskakování. Dva koně v něm měl
Martin Štorkán z JK Tachov, přičemž
se šestiletým holandským hřebcem
Boncadeau (Cobra) zajel nejlépe, jako
jediný čistě a vyhrál. S druhým, loňským vicešampionem v sedle s Ing.
Pěchoučkem holandským valachem
Apachem (Tolan R) se však zakon-

čení zdejšího vystoupení nepovedlo
a skončil se třemi chybami devátý.
Druhé místo obsadila L. Poláková s
klisnou Cornelou (Corrado II) majitele V. Šoula. Ta sice první kvalifikaci
dokončila bezchybně, jenže ve druhé
spadla. Třetí a čtvrté místo patřilo sedmiletým Tavetě HS (Rudolf Doležal)
a Aquitovi (Ing. Josef Pařenica), když
také jednou chybovali.
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NEJLEPŠÍ UMÍSTĚNÍ
PO DVOU KVALIFIKACÍCH
Pětiletí

Hentšel Marek

LEPUS

JK Baník Ostrava

156

Polák Karel

CLINNUS

JK HAPAX, o.s.

150

Pěchouček Milan Ing. COLMETTA

Jezdecký klub Tachov

149

Hruška Zdeněk

QUIDO REBEL DK

JK prof.M.Hrabánkové

142,5

Nágr Ondřej

CHICO 4

Jezdecký klub Mariánské Lázně

139

Šestiletí
Pěchouček Milan Ing. BEST 3

Jezdecký klub Tachov

160

Zvára Ondřej

Arcus Engineering Czech

154

CARDIFF DWERSE HAGEN Z

Hruška Jiří

CARETHAGO Z

JK Opava-Kateřinky

152

Bardonová Kateřina

CALME Z

Jezdecké centrum Bardonov

150

Matýska Zdeněk

BLEU DIAMOND V. H.

JK Mahu Modřice

145

Sedmi- a osmiletí
Zvára Ondřej

CENTO LANO Arcus

Arcus Engineering Czech

159

Papoušek Jiří

CALISTA-T

JK Všetice

152

Papoušek Jiří

CHASINTA Interkonix

JK Všetice

150

Šimun Milan

ARENO

JO Kněžmost

141

Doležal Rudolf

LARA CROFT

JK Hřebčín Suchá

139

Čtyřletí

Po dvou kvalifikacích zůstaly na kontě 14 čtyřletých koní nuly. Což znamená, že k těm deseti,
které jsme jmenovali ve včerejším zpravodaji,
přibyde ještě Lomicar (Jiří Papoušek) a tito tři:
Dominika B (Zdeněk Žíla)
Amber (Karel Karas)
Lyons Creek Catango V (Miloslav Příhoda)

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

Karel Polák a Clinnus (JK Hapax) se na druhém
místě kvalifikovali do nedělního finále. Se šestiletým Braccianem (foto) postupuje také…

ZPRAVODAJ
z Martinického ŠMK

3

Soutěž horské kolo x bugina
Hřebem sobotního odpoledne se stal boj 13 dvojic (jezdec x nejezdec) o tři sudy
piva. Co však musely zdolat? Nejdříve jezdec v sedle
horského kola překážkovou
dráhu, která kromě slalomu
obsahovala i ne zas tak vysoké překážky. Proto jejich
podjetí občas činilo potíže…
K překonání vodního příkopu „suchou gumou“ napomohla úzká lávka, ovšem
ztěžujícím prvkem celé jízdy
byla nemožnost přehodit si
z nejmenší rychlosti na vyšší,
stejně jako při následné překážkové jízdě v bugině prověřila obratnost řidiče-nejezdce sklenice s vodou. Ač boj
byl lítý a zaslouženě zvítězil
Jířa Papoušek a Míra Vorel,
nakonec o vítězích rozhodli
diváci a ti určili jako nejlepší
jejich vyzývatele, Jana Šímu
Jířa samou radostí zdvihá svého spolubojovníka Míru. a Zdeňka Krpelu.

„Brácha“ s Janem Zwingerem dokonce dlouhou dobu soutěž vedli…

Petr Mašek i když se trefil, přesto zůstal v poli poražených…

Veterán Ing Šíma si při soutěži
trošku pomáhal.

Galavečer – něco, co tu ještě nebylo…
Na každých topzávodech
se koná slavnostní
večer, tedy většinou jen
v zahraničí. A protože
Equitana nabízí vždycky
něco navíc, účastníci se
zde v sobotu večer mohli
pobavit na galavečeru.
Podle ohlasů velmi, ale
velmi dobrý nápad…
Mistr slova a převleků Aleš Suchánek dává úkoly soutěžícím Topmanům.

Equitana – to je také výborné jídlo. Jistě se o něm díky
startujícím ze zahraničí bude povídat i „venku“.

Partneři

Temperamentní
brazilští tanečníci
ze skupiny Tradición spolu s hudbou
rozhýbali sál…

L. Jandourek,
J.Studnička
a M. Příhoda
soutěžili o titul
Topman. Podle
nich by ho sice
měl získat raněný Ladislav
Arient, ale
podle diváků
M. Příhoda…



Co nás čeká
a nemine?

Program
9.00 hod	Skoková soutěž ZL
	Finále pro 4leté hřebce, klisny a valachy; dle čl. A
238.2.2, na 1 rozeskakování
Ceny: 100.000 Kč
	Odměna majitelům i chovatelům tří nejlepších
koní narozených jako CS 10.000 Kč (5.000,-Kč;
3.000,-Kč; 2.000,-Kč)

Dnes, tedy v neděli 5. srpna se
konečně rozhodne o tom, kdo
po loňských čtyřech martinických šampionech (Chicago,
Golden Sun, Camil, Milky Way)
převezme žezlo vlády na
rok 2012. Do historie
se může zapsat Chicago, který jediný v
sedle s Kamilem Papouškem obhajuje,
ostatní bojovat nebudou. Ať již však
vyhraje kdokoliv,
přejme si krásný
sport!

11.00 hod Skoková soutěž L**
	Finále pro 5leté hřebce, klisny a valachy; dle čl. A
238.2.2, na 1 rozeskakování
Ceny: 140.000 Kč
	Odměna majitelům i chovatelům tří nejlepších
koní narozených jako CS 10.000 Kč (5.000,-Kč;
3.000,-Kč; 2.000,-Kč)
13.00 hod Skoková soutěž S**
	Finále pro 6leté hřebce, klisny a valachy; dle čl. A
238.2.2, na 1 rozeskakování
Ceny: 190.000 Kč
	Odměna majitelům i chovatelům tří nejlepších
koní narozených jako CS 10.000 Kč (5.000,-Kč;
3.000,-Kč; 2.000,-Kč)
15.00 hod Skoková soutěž handicap 135/140 cm
	Finále pro 7- a 8leté hřebce, klisny a valachy; dle
čl. A 238.2.2, na 1 rozeskakování
Ceny: 250.000 Kč
	Odměna majitelům i chovatelům tří nejlepších
koní narozených jako CS 10.000 Kč (5.000,-Kč;
3.000,-Kč; 2.000,-Kč)
Po skončení poslední soutěže setkání novinářů s vítězi jednotlivých kategorií ve VIP tribuně

S Martinickým šampionátem mladých
koní se loučíme, ale zveme na poslední
závody sezony: 14.–16. 9. VELKÁ CENA
FIELD FORCE!

Nashledanou v Martinicích na dalších
skokových závodech!

Zpravodaj vydává: Equitana Martinice / text Zdena Motyginová / foto Tereza Bezrouková, Michael Motygin, Lukáš Potůček, / grafická úprava Vlasta Ramplé

Mediální partneři

Rožmitálské listy

Březnické noviny

Blatensko listy

