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Co nás čeká
a nemine?

Dnes, v neděli 11. srpna se na martinickém kolbišti
rozhodne o nových mistrech v kategoriích děti a mladší
a starší junioři. A až vám při těch lítých bojích o medaile vyschne v krku, nezapomeňte se osvěžit – kdo vezme
zavděk Mattonkou, vězte, že karlovarský Heinrich
Mattoni se narodil v tento den roku 1830.
A dnešní pranostika? Slunce jasné v den svaté Zuzany,
kyselost z hroznů vyhání.

Nedělní on-line přenos
a pozdravy domů

Nedělní boje o medaile budou přenášeny on-line. Jezdci, kteří mají zájem zakoupit si DVD s nahrávkou třetího kola mistrovské soutěže, mohou
navštívit režii studia JBS umístěnou pod věží rozhodčích a vyžádat si ho.
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 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.

9:00 hod	Nemistrovská soutěž – Poslední šance handicap
	Hodnocení dle PJS čl. 238.2.1. tabulka A, bez rozeskakování.
	Ceny: 10.000 (2.500, 1500, 1.000, 10 x 500)
	V kategorii DĚTI budou ceny případně předány ve věcné ceně
stejné hodnoty výhry.
11:00 hod Soutěž stupně L*
III. kolo mistrovské soutěže dětí
	Hodnocení dle PJS tabulky A, bez rozeskakování, mistrovská
soutěž dle PJS čl. 299.3 s rozeskakováním na medailových
místech.
13:30 hod	Soutěž stupně S**
	III. kolo mistrovské soutěže mladších juniorů
	Hodnocení dle PJS tabulky A, bez rozeskakování, mistrovská
soutěž dle PJS čl. 299.3 s rozeskakováním na medailových
místech.
16:00 hod Soutěž stupně S**
	III. kolo mistrovské soutěže starších juniorů
	Hodnocení dle tabulky A, bez rozeskakování, mistrovská soutěž dle PJS čl. 299.3 s rozeskakováním na medailových místech.
	Začátek soutěže může být upraven.

ZPRAVODAJ
mladých
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Zlatá
na Severní Moravu
Už je to tak – první martinické zlaté medaile dnes odjedou na Severní
Moravu zásluhou družstva, které
v konkurenci deseti týmů nenašlo přemožitele. Celkový výsledek
4 trestné body znamenal nejen první místo, ale hlavně obrovský jásot
v týmu vedeném Zdeňkem Žílou.
Jistě si dovedete představit radost,
která následovala po bezchybné

jízdě poslední startující, bezchybné Tiny Šalkové s Fatimou! Lítý
boj však nastal o stříbro a bronz.
A věřte-nevěřte, nakonec rozhodoval pouze součet časů, protože
dvě tříčlenná družstva docílila po
rozeskakování všech členů stejného
výsledku 8 trestných bodů. Rychleji
však jely Středočešky a bronz tak
„zbyl“ na Východočešky.

Zleva Renata Czyžová (Quatrnei), Tina Šalková (Fatima), Nina Kaločová
(Jacampo) a Miloš Chlanda (Démant).

Foto Pavel Jarolímek

Stánek Mercedes Benz
pro děti!

Blahopřejeme všem medailistům a těšíme se na shledanou v Martinicích, třeba ještě na závodech 13.–15. září!

Mediální partneři

Březnické noviny

A zde vítězný tým v civilu a v nefalšovaném televizním studiu.

Děti, navštivte o víkendu stánek Mercedes Benz
u věže rozhodčích, namalujte obrázek a můžete
vyhrát stolní kalendář časopisu Jezdectví s fotkami
koní! Každý obrázek bude odměněn plakátem.
A když nechcete malovat, můžete lovit rybičky, házet
míčky do krtka nebo skákat přes překážky! Spolu
s rodiči zase můžete vyluštit kvíz a zařadit se tak do
slosování o knihy!

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

Rožmitálské listy

Pod vedením Jiřího Skřivana dosáhly na bronz Východočešky Anna Siatková,
Martina Kučerová a Kateřina Málková. A nenechaly si ujít pozdravit svoje blízké
u obrazovek…

Blatensko listy

Večerní studio vrcholilo překvapením, které v Martinicích již ale nikoho nepřekvapí – zlatý tým na Párty mistrů přece vždy dostává z rukou Martina Pecky krásné
dva dorty…

Generální partner

Skvělá atmosféra panovala nejen při dekorování, ale i ve studiu, přestože
některé otázky Aleše Suchánka byly dost zákeřné… Ovšem Středočešky Adéla
Půlpánová, Lucie Krulichová (obě na fotografii), Nicola Grünthalová a Andrea
Halíková se s nimi vyrovnaly s grácií.
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Starší junioři: Šťastná sedmička
Po dvou kolech bylo v nejstarší kategorii 7 bezchybných dvojic. Ovšem se dvěma koňmi jen
Adéla Půlpánová – do třetího si vybrala mezi
Chantal a Calippou-T tu druhou. Potká se tu
s dalšími bezchybnými dvojicemi: A. Kellnerovou a Curley Sue, N. Grünthalovou a Trevorem
Coylem, T. Šalkovou a Merrou, L. Krulichovou
a Lorettou a E. Hrdou a Chinem. Parkur absolvoval bezchybně i Václav Staněk s Werdiktem
a zvítězili v otevřené soutěži. Do třetího kola
nastupuje jen 17 dvojic, přičemž další dvě mají

Robin Johanovský a Lentimus nejenom že zvítězili v otevřené soutěži L*, ale pokračují do
posledního kola s čistým štítem.

Alexandra Hanáčková je sice členem
nejmenší ekipy
(Vysočina), ovšem
do třetího kola dětí
si nese s Cairou
čisté konto.

8 trestných bodů – A. Halíková a Wyoming a M.
Turzíková s Juditou HF Alkapet. Andrea Halíková na sebe v televizním studiu velmi vtipně
prozradila, že je velmi nervózní („a pak tahám
a tahám a tahám…“).

Svěřenkyně Pavla Hudečka Eliška Hrdá s Chinem
pokračuje do třetího kola bez ztráty kytičky.

Sobotní perličky

Děti: Nuly značně prořídly
Děti přišly v sobotu na řadu „až“ v devět hodin, seřazeny od nejhoršího po nejlepší výkon z prvního
kola. Po dešti muselo dojít k uzavření vzdálenějšího opracoviště a místo něj se začala používat krytá
jízdárna. Včera jsme tu psali, že první kolo uvedla
dvojice bezchybná, jaké však bylo překvapení diváků, když Annabelle Kruf z klisny Eurostar ve druhém kole spadla. Do třetího kola tak má jen Guffyho (8 tr. b.). Z původních 23 bezchybných výkonů

nakonec dokončilo bezchybně jen 12 dvojic. Tři
jezdci zopakovali nulu s oběma svými koňmi: P.
Dajbych pro třetí kolo zvolil Poctu, P. Benešová
klisnu Donely a D. Pospěch Reskátora. Bohužel N.
Germánová chybovala s oběma a pokračuje s Timpex Brandym (4). Velkou šanci na některou z medailí mají také další bezchybní po dvou kolech: L.
Heřmanová, V. Vacková, F. Stružinský, A. J. Skřivánková, A. Hanáčková a R. Johanovský.

Mladší junioři:
Nul jako šafránu

Hana Dostálová v sedle Renaissance
nastupuje do třetího kola bez chyby.

FieldForce
on the way up

1. Plnobarevná verze

FieldForce
on the way up

2. Negativní verze

Ano, jak podotkli zkušení
jezdci po prohlídce sobotního
druhého kola: v pátek mnoho
jezdců stavitel parkurů potěšil, tímto je zarmoutí. Ze 23
bezchybných docílilo nuly jen
7 dvojic, obhájkyně loňského zlata Antonie Sabathilová
v sedle obou klisen a pro třetí
kolo zvolila zkušenější Antalii.
Na úrovni S* dále nechybovaly
Francesca Kolowrat-Krakovská (Calista-T), V. Havlová,
H. Dostálová, A. Baraldi a K.
de Jagerová (V. Cityslicker).
Sedm pokračuje s jednou chybou.

Alexandr Baraldi si přivezl
z Hořovic svůj fanklub.
A zabralo – s oběma koňmi
(a třetím v družstvu) v sobotu nechyboval. S bílým
Zambuccou (foto) však
má po dvou kolech 2 tr.b.
a s Uniekem nulu. S ním tedy
pokračuje…

Hlavní partneři

Debata

Rodinné klany

Tak takto ohnivě se v sobotu debatovalo o tom, zda je chyba, když Už jsme si zvykli, že koním se věnují celé rodiny – jen namátkou vybereme z účastníků mistrovství:
bezpečnostní hák o jednu dírku propadne, aniž by z něj břevno Opatrní, Skřivanovi, Půlpánovi, Šalkovi, Dajbychovi, Stružinští a třeba i Nágrovi (Václav a otec Ondspadlo. Není…
řej na fotografii vlevo) či Málkovi (otec Miloš a Kateřina vpravo).

Neštěstí nechodí
po horách…
Svůj díl smůly si v sobotu vybralo několik jezdců. Sedlo Loly opustila členka karlovarského
družstva Sára Kosmáková. Pro třetí neposlušnost na jedničce byla vyloučena domácí Anna
Bierhanzlová s Piňou Coladou, když první
kolo absolvovaly bezchybně. Do druhého kola
družstev nemohla nastoupit Venezia jezdkyně
Nicoly Grünthalové, neboť okulhala. O pádu
Annabelle Kruf píšeme na jiném místě, a nepovedla se ani jízda malé Sofie Najmanové
s po prvním kole bezchybným Harlekinem
K, nakonec byli vyloučeni. Po včerejšku bezchybný Viktor Trávníček a Baldino nečekaně
zastavili na jedničce (a přitom zlomili břevno),
do cíle dojeli s 9 tr. b. Dost bolestivě dopadla
Michaela Brožková hned na skoku číslo jedna,
ale odešla po svých, takže snad to bude v pořádku. Takže držíme palce, aby se vše v dobré
obrátilo!

Dobrá nálada

Že by vás také zajímalo, jaké téma rozjasnilo tváře trenéra Ing.
Vladimíra Mestenhausera a vedoucího východočeské ekipy Jiřího Skřivana?

V sobotu by vyhráli

Martina Turzíková (Radox, foto) byla členkou jihomoravského družstva, které, ač tříčlenné (M. Kaňa a L. Anovčínová), ve druhém kole ani jednou nechybovalo. Škoda, že
z prvního neslo zátěž 29 trestných bodů…

