

Co nás čeká
a nemine?

Program

Dnes, tedy ve čtvrtek 8. srpna přijdou na řadu jen zahajovací
tréninky. Dnes má svátek Soběslav, a narozeniny slaví americký
herec Dustin Hoffman (76) a švýcarský tenista Roger Federer (32).
Ovšem my si připomeneme jedno úmrtí – je tomu totiž 129 let, co
zemřel zakladatel Sokola Miroslav Tyrš. Takže jezdeckému sportu
zdar!
A snad bude pravdivá jedna ze srpnových pranostik:
V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje.

7:00-12:00 hod
Prezentace účastníků (Seník)
10:00 hod
Zahajovací trénink
		(dle PJS čl. 202, čas 90 vteřin)
v pořadí děti, ml. junioři, st.
junioři a družstva
		
děti, družstva 100-110 cm
		
junioři 110-120 cm
19:00 hod	
Technická porada, losování
pořadí družstev
Následně: dokončení prezentací pro otevřené páteční soutěže

Sobotní a nedělní on-line přenos
a poprvé i televizní studio!
Všechny boje o medaile budou letos přenášeny on-line. To znamená, že
kamery přenášejí již sobotní druhé kolo družstev. Poté se přemístí z kolbiště do Seníku, odkud začnou od 20 hodin vysílat televizní studio, diskusní pořad s nositeli medailí družstev, jejich trenéry a funkcionáři závodů
doplněný sestřihy jízd. Vrcholit bude překvapením pro vítězné družstvo.
V neděli je již on-line přenášen celý program. Jezdci, kteří mají zájem zakoupit si DVD s nahrávkou třetího kola mistrovské soutěže, mohou navštívit režii studia JBS umístěnou u věže rozhodčích a vyžádat si ho.

A co v pátek 9. srpna?

O víkendu je připraven i pro
diváky doprovodný program.
V době, kdy bude probíhat on-line přenos, zveme diváky 5
minut před zahájením každé
soutěže na nový pořad „Pozdravy domů“ – dostavte se k Aleši
Suchánkovi a kameře, odkud
můžete poslat pozdravy domů
k počítači svým blízkým a známým. Po celou sobotu a neděli po dekorování každé soutěže dojde k vyhlášení malířské soutěže
pro děti, kterou pořádá Equitana Martinice ve spolupráci s časopisem
Jezdectví. Každý výherce obdrží na kolbišti ceny. V neděli odpoledne
přijede voltižní skupina ze Zooparku Chomutov se svým vystoupením.

8:00
10:30
13:00
16:00

I. kolo děti
I. kolo mladší junioři
I. kolo starší junioři
I. kolo družstva

POZOR!
Prezentace a dohlášení koní do soutěže družstev bude ukončeno 1 hodinu před zahájením
soutěže družstev dle platného časového plánu
na věži rozhodčích u Dalibora Prokopa.
V 19:00 proběhne na kolbišti slavnostní nástup
účastníků po jednotlivých ekipách

Zpravodaj vydává: Equitana Martinice, text Zdena Motyginová, foto Michael Motygin, grafická úprava Vlasta Ramplé

Mediální partneři

Březnické noviny

ZPRAVODAJ
mladých
Čtvrtek 8. srpna 2013

Děti a junioři, vítejte poprvé v Martinicích! Zatímco vaši
starší kolegové v areálu Equitana bojovali o mistrovské
medaile již dvakrát, boje o medaile v kategoriích děti
a junioři zde mají premiéru. Pořadatelé se budou snažit
o to, aby se premiéra povedla, abyste se zde cítili výborně
a měli jste všechny podmínky pro skvělé výkony. Držíme
palce všem, přestože sady medailí pro každou ze 4 mistrovských kategorií jsou dány (i když – jak to bylo s těmi
dvěma zlatými vloni?) a těšíme se na výborný sport!

Jak to bylo vloni?

Diváci se nudit
nebudou

Rožmitálské listy

8.–11. srpna 2013
Martinický MISTRÁK

Blatensko listy

Vloni se stalo nevídané – dvě mladší juniorky rozeskakující se o zlato
dojely bez chyby a v naprosto stejném čase, takže se dělily o první
místo: obhájkyně předloňského
zlata s klisnou Chantal Adéla Půlpánová, a stylová jezdkyně, které se
ještě předloni vytýkaly příliš pomalé jízdy, Antonia Sabathilová (Antalia). Třetí se s devatenáctiletým (!)
Nelsonem umístila předloňská dětská mistryně a jezdkyně roku Marie
Hrudková, když podala lepší výkon
v rozeskakování než čtvrtá Kateřina Málková (Parodie) a jako pátá
s 5 tr. b. po tříkolové soutěži skončila A. Kellnerová a Kashmir.
V kategorii děti nechybovala během tříkolové soutěže Kateřina
Štorkánová s Ninou a získala tak titul, stříbrná skončila Petra Boháčová a Sissi a bronzový drobný Martin Vašák na obrovském valachovi
B. Chopingovi. Tito medailisté vzešli z rozeskakování 9 dvojic s celkovými 4 tr. body a pomaleji a bezchybně dokončily ještě čtvrtá a pátá
jezdkyně, N. Švihorová a F. Kolowrat-Krakovská.

Antonia Sabathilová
s Antalií vloni skončila ex aequo zlatá. Letos však klisna kvůli
zranění nestartuje.

Stejně jako na MČR seniorů zvítězilo vloni i na MČR juniorů pražské družstvo. Čtveřice A. Kruf – Color Line K, D. Neumannová – Batman, I. Hronová – Lentimus a A. Kellnerová – Zonnedoeptoltien měla na na kontě po dvou kolech jako jediná
8 tr. b., druzí skončili Středočeši (12 tr. b.) a třetí po rozeskakování se Severní Moravou Severní Čechy.

Generální partner
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Ondřej Málek, 1. m. st. junioři

otázky
pro obhájce
medailí

1.

Zisk tohoto titulu pro mě
znamenal zúročení dlouhodobé systematické práce, kdy jsem
se snažil tvrdě a poctivě trénovat.
Výsledky stále nepřicházely, a proto jsem rád, že vyvrcholení přišlo
právě při mistrovství na Ptýrově.

A forma nám vydržela i do finále
Skokového poháru – Kolowrat Junior Cupu, jehož první ročník se
nám podařilo vyhrát.
Na vydařený závěr loňské sezony, kdy se dařilo prakticky
vše.

2.

1.
2.
3.

1.
2.

Je to moje první medaile
z MČR v jednotlivcích, takže
velký úspěch.
Nejvíce mi utkvělo v paměti
finále. Po druhém kole jsem
měla 4 tr. body, tak jsem ani nedoufala, že se dostanu na nejvyšší
příčky. Třetí kolo jsme zajeli čistě. Přede mnou bylo více čistých
parkurů, ale jen O. Málek jel čistě, ostatní udělali chybu. Už jsem
odcházela z opracoviště a hlásili
výsledky. Dostala jsem se do rozeskakování a učila jsem se ho na
poslední chvíli. Nervy pracovaly, ale Honos to zajel excelentně.
V té chvíli jsem si vzpomněla na
Kaskadéra, se kterým jsem vyhrála spoustu závodů včetně CSI*

Co vám nejvíce utkvělo v paměti?

S jakými plány startujete letos, je
u vás něco nového?

Petra Boháčová, 2. m. děti

2.

3.

Tak samozřejmě bych chtěla obhájit titul, tentokrát za
naši rodnou stáj, do které jsme se
vrátili v zimě 2013 – Pegas Děpoltovice (za přípravu budu děkovat
Heleně Lahodné). Ale jelikož už
jsem v jiné kategorii, tak nevím,
zda se mi to podaří. Každopádně
letos se toho hodně změnilo (kvůli
dubnovému pádu v Martinicích),
tak uvidíme, ale naději dávám tentokrát i karlovarským družstvům,
neboť si myslím, že máme dobrý tým. To, co se stane za pár dní
v Martinicích, je ve hvězdách…

1.

Medaile pro mě znamenala velkou odměnu za zimní
a jarní přípravu, která se povedla,
a Sissi byla v dobré formě.
Skvělá byla atmosféra celých
závodů, ale nejvíc si budu pamatovat každodenní ranní dojíždění do areálu na kolech…

Získání titulu považuji za odměnu za práci, kterou já, celá
moje rodina, trenéři i můj kůň
dlouhá léta do jezdeckého sportu
vkládáme. Velmi si ho vážím.

Martin Vašák, 3. m. děti

1.

Byla to taková třešnička na
dortu za mojí první sezonou
a veliká motivace se zlepšovat do
dalších sezon.
Hlavně atmosféra finálového
dne a radostný výkřik našeho

2.

2.

Nikdy nezapomenu na šokované obličeje diváků ze stejného času s Adélou a na úlevu, že již
nemusím absolvovat další rozeskakování.

Adéla Půlpánová, 1. m. ex aequo ml. junioři

1.
2.

Titul pro mě znamená jedno
z dalších ocenění mé práce
s koňmi.
V paměti mi určitě utkvěla
skvělá psychická podpora
jak od mé drahé milované rodi-

FieldForce
on the way up

1. Plnobarevná verze

FieldForce
on the way up

2. Negativní verze

V letošní sezoně jsem měla
spoustu zranění, takže jsem
stihla méně než půlku plánovaných závodů. Chci zajet parkury
pěkné na pohled, a když se nějaké umístění dostaví, budu jedině
ráda.

2.

Antonia Sabathilová, 1. m. ex aequo ml. junioři

1.

3.

ny, tak i od skvělých majitelů koní
a hlavně nesmím samozřejmě zapomenout na ty nejlepší dvě ošetřovatelky pod sluncem (!) Bejdu
a Nikču Huškovou.

Hlavní partneři

týmu a mých rodičů po dojetí čistého rozeskakování.
Určitě dojet všechna kola
a předvést hezké parkury,
a pak to je o štěstí...

3.
3.

Cílem pro letošní mistrovství je
pro mne dobré přejetí všech tří kol
s mojí novou klisnou Alisou, se kterou
zatím nemáme takové výsledky jako
s momentálně zraněnou Antalií, ale
přesto se budeme snažit o co možná nejlepší výsledek. Za pokus to určitě stojí.

3.

Plány máme jasné a zatím si
je necháme pro sebe. U nás
je stále něco nového, jediné, co se
u nás nemění, je neustálá změna,
která je ve většině případů milá
a vítaná. 

Středeční NEJ
Nejdrezurnější
Bojovat o co nejlepší umístění přijely i jezdkyně, které letos mistrovskou
medaili již získaly, a sice na drezurním šampionátu. Martina Kučerová
vyhrála kategorii mladších juniorů
v sedle desetiletého valacha Calet,
v Martinicích bude startovat jak za
východočeské družstvo s Kofilou, tak
v jednotlivcích s Chlodwigou Marií.
Tu má teprve půl roku. Další čerstvou
nositelkou zlata je Alexandra Hanáčková (Don Dimanche), mistryně ČR
v kategorii děti a bronz v této kategorii vybojovala Alžběta Vyštajnová
(Arcon).

Partneři

Kateřina Štorkánová, 1. m. děti
Titul mistra ČR pro mne znamenal určitě mnoho, strašně si
toho vážím. Ale to vše byla jen Niny
práce (za což ji miluji a děkuji).
Asi nejvíce ten pocit po tom, co
Nina odskočila poslední skok,
když už jsem věděla, že je (Nina)
mistryně. Ale určitě nezapomenu
na to, jak jsem se před slavnostním
dekorováním hádala s maminkou ve
stáji kvůli tomu, že na Nině nechci
jet čestné kolečko (viz. MČR 2011☺).

Proč jsi nestartoval na MČR
mladých jezdců?
Z důvodu vážného zranění mého
nejlepšího koně (Cornils), které si
přivodil měsíc před MČR. A s novým koněm, jehož jsme zakoupili
na vyšší skákání, již nebyla možnost vyjet kvalifikaci.

4.

Je u tebe něco nového?
Mám radost, že jsme si vzájemně sedli s novým koněm, kterého mám ve stáji 8 týdnů. A z veterinární kliniky z Heřmanova
Městce přišla dobrá zpráva – valach Cornils bude pro příští sezonu
plně k dispozici.

Jiřina Pružinová, 3. m. st. junioři

Co pro vás medaile znamenala?

1.

3.

Zduchovice 2010. Dnes si užívá na
pastvinách.
Konečně si užívám klidné
sezony. Teď jezdím spíše nižší parkury a vychytávám chyby.
Příprava do vyššího skákání je náročnější na kondici a přiježděnost
koně, dle p. Pecháčka. Před pár
dny jsem absolvovala soustředění
u Ing. Mestenhausera (u kterého
jsem začínala) pod vedením p. Hagendorna. Založila jsem se svojí
rodinou stáj a věnuji se mladým
koním a dětem. Od 5. října se zúčastním cvičitelského kurzu a připravuji se na maturitu. Všem přeji
mnoho úspěchů, málo pádu a pevné nervy. Ne vždy to chybou končí
a chce to bojovat až do konce.

3.

Nejmladší
a nejúspěšnější
Kateřina de Jagerová.

Nejpočetnější
Nejpočetnější ekipou se stali Středočeši, naopak
žádné zástupce nevyslala oblast Vysočina.

Nejmladší jezdci mají v Martinicích
pravidelně své místo. Ať již v rámci dubnového Skokového poháru
ČP nebo v rámci speciálních soutěží červnového Memoriálu Jana Papouška. Ovšem mladší jezdci jsou
zde úspěšní nejenom v rámci těchto
speciálních soutěží. V dubnu se tu
dařilo například patnáctileté Kateřině de Jagerové, která v bodování KJC
obsadila 4. místo, při MJP se několikrát umístila na předních místech na
úrovni 130-135 cm a v červenci se
probojovala při šampionátu mladých
koní do finále pětiletých. Jezdkyně
startuje mezi mladšími juniory také
o tomto víkendu, takže bude napínavé sledovat, jak se jí bude dařit.

