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ZPRAVODAJ
z MČR
Sobota 15. 7. 2017

Vážení přátelé,
vítáme Vás opět po
roce v areálu Jezdecké
společnosti Equitana
v Martinicích.
Doufáme, že zde
strávíte příjemné
chvíle a celá akce bude
patřit mezi Vaše
nezapomenutelné
zážitky!

Jednotlivci:
Bitvu s časem neprošvihla jen Zuzana ZELINKOVÁ

Zuzana Zelinková „nedělala Zagorku“ a v prvním kole opravdu spěchala…
S Kleiner Lordem je v čele soutěže jednotlivců.

Nejnáročnější a nejočekávanější kategorií mistrovství ČR je soutěž jednotlivců na úrovni
145 + 145 + 150 cm. Z reprezentačního A-kádru
do ní zavítala pouze Zuzana Zelinková (Larima
a Kleiner Lord) a podle očekávání se po prvním pátečním kole ujala vedení přesně v duchu songu Hany Zagorové Spěchám. Jinak by
totiž nestihla čas stanovený stavitelem Marco
Behrensem. „Chtěla jsem to stihnout, a protože jsem jela rychle, přišla s Larimou chybka,“
komentovala svou jízdu s klisnou, s níž nastoupila ke startu jako třetí v pořadí a docílila

nejrychlejšího času z celého startovního pole.
„Tento výsledek mi nedovolil čas prodloužit, to
by bylo vůči ní nefér,“ řekl Marco. Čas stihla
vlastně jen Zuzana s oběma koňmi a Marek
Klus s Al Camberem (4 tr. b.), ovšem pouze
Zuzana se svým druhým, zkušenějším koněm
Kleiner Lordem zajela (absolutní) nulu! „Možná mohl být čas o sekundu delší, mohlo to být
zajímavější – i když ono vlastně je,“ dodala nyní
již vedoucí jezdkyně a měla na mysli 7 dvojic,
které dokončily jen s 1 tr. bodem za překročení limitu 68 sekund, mezi nimi třeba i loň-

ský vicemistr Jiří Papoušek. Napínavý průběh
slibuje i dalších pět dvojic, které mají celkem
5 trestných bodů, Ondřej Pospíšil s Einfachem
a Barbora Tomanová s Datasys Corcovadem
mají 6. Barbora sice nastoupila se třemi koňmi, ovšem s Corcovadem nevýhodně jako první, druhé Sorceress upadla při jízdě podkova
(9 tr. b.) a třetí Clinton doplatil na rychlou jízdu.
Do cíle nedojel Martin Šoupal s Feminou, když
se po neposlušnosti v kombinaci odrazil rukou
od překážky, aby zabránil pádu – tato situace
však je v pravidlech označena jako pád.

Natálie Roučková a Clintgold – 1 tr. b.

Václav Staněk a Heartbreak ZH – 1 tr. b.

V otevřené soutěži třetí J. Papoušek, rozhodčí Jana
Rajchmanová, přihlíží 2. Sergej Motygin.

Generální partner
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Václav Nágr s Normanem (foto) jdou s nulou do druhého kola, stejně
jako Vaškův kamarád Alexandr Baraldi a Elamé.

Také Denisa Vegrichtová a valach Escape pokračují s čistým kontem.

MLADÍ JEZDCI: Čtyři bezchybní
Jako první v pátek nastoupili mladí jezdci, tedy
jezdci od 16 do 21 let. Sešlo se jich na startu soutěže 135 cm celkem 19, ale šest mělo dva koně.
I zde bylo vidět, že čas je těžkou překážkou. Nakonec se do něj vešlo jen sedm dvojic a z toho
čtyři nechybovaly ani na překážkách a tři z nich
tak potvrdily svou formu na nadcházející mist-

rovství Evropy, kterého se budou účastnit. Kateřina De Jagerová si po nepovedeném parkuru
v sedle V. Cityslickera spravila chuť v sedle hnědáka Cinvena CR: „Necítím se zdravotně právě
nejlépe, takže jsem s prvním koněm raději vzdala. Stejně jsem počítala s tím, že budu pokračovat s Cinvenem. Čas byl napjatý a trenér David

Tereza Mücková dojela do cíle s nulou v sedle obou koní, na fotografii s hřebcem
Control Me Karsit. V družstvech nastoupila s Fortunou, a zase čistě…

Fialka mi před parkurem řekl, ať hlavně cválám.
Nevyšla mi jedna distance a měla jsem to jen
tak tak…“ Kateřina vloni a předloni získala titul
mezi staršími juniory a je prvním rokem mezi
mladými jezdci. Za překročení času bylo jedním
a třemi trestnými body penalizováno 5 dvojic
a jejich zátěž do dalších kol je tedy minimální.

Lucie Strnadlová absolvovala bezchybně se dvěma koňmi, pokračovat v ženách bude
s Carinou (foto), šestiletý valach Fall River Blue VDL šel družstva, a zase čistě...

ŽENY spěchat nemusely
Jediná kategorie, kde čas nečinil potíže a dokonce byl po prvních třech jezdkyních, které se do
něj nevešly, upraven, byla soutěž žen na úrovni
130 cm. Stavitel Marco Behrens toho však musel
v průběhu soutěže litovat, neboť z 52 startujících dojelo do cíle 25 dvojic bez trestných bodů!
„Soutěž nebyla jednoduchá, bylo zde několik

náročných pasáží,“ podotkl M. Behrens, ale
bylo vidět, že po tolika nulách musí přehodnotit další postup. Mezi bezchybné se probojovala
i obhájkyně zlata Vlaďka Humplíková s Buenou
Utopií: „Parkur byl technický, obsahoval několik
pasáží, kde se dalo vybrat z více variant… Můj
výkon nebyl nejlepší, Jirka na mě volal ,čas‘, což

Hlavní partneři

mě trošku překvapilo, protože s časem většinou
problém nemám, nakonec jsme to se štěstím na
posledním skoku zvládly.“ A co říká na obhajobu? „Na to odpovídám – zlato už doma mám.
Zajet tři parkury dobře je totiž vždy velmi těžké. Jsem ale rozhodně vděčna za to, že tady zase
mohu být.“
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Obě severomoravská družstva postupují se 4 tr. body – zde Martin Hruška, Marek
Klus, Jiří Hruška a Miroslava Škanderová.

Jan Chýle s Adularem (foto) zajel pro Severočechy nulu, v jednotlivcích
s běloušem Cool Paradise pokračuje s 1 tr. b.

DRUŽSTVA:

Bezchybně do druhého kola Středočeši a Východočeši
Na start dvoukolové soutěže týmů nastoupilo
15 účastníků a jen dvě družstva pokračují bez
trestných bodů, středočeské a východočeské. Jeden trestný bod má na kontě severočeské a za nimi
je hned šest týmů s jednou chybou! „Je škoda, že

nemáme o jednu chybu méně,“ litoval jihočeský
Jiří Tměj, který sám stejně jako Jakub Štěrba dojel
do cíle s nulou, „bohužel Vašek Horký a Roman
Špičák měli smolnou chybu.“ Jiří Skřivan, vedoucí
východočeské, a Tomáš Libich, vedoucí středočes-

ké ekipy byli částečně spokojeni. Jiří s úsměvem
polemizoval nad nasazením finishmana Martina
Šoupala, který jako jediný dojel s chybou, a Tomáš
zase litoval chyby, která druhé Středočechy nepustila do druhého kola pro 11 týmů.

Rudolf Doležal a Falino nezatížili východočeské družstvo žádným trestným bodem, jezdec mezi jednotlivci v sedle Lary Croft (foto) dokončil první kolo s 1 tr. b.

Vyrovnané výkony předvádí Ondřej Potluka s Land Masterem, opět dojeli bezchybně a podrželi Středočechy.

Hlavní rozhodčí Markétě Šveňkové sekunduje mimo jiné Mgr. Jaroslav Sedláček.

Losování pořadí družstev, zleva ředitel závodů Martin Pecka, hlasatel Aleš Suchánek a severomoravský Zdeněk Žíla.



Co nás čeká
a nemine?

Program
sobota 15. 7. 2017

9.00 	II. kolo mistrovské soutěže ml. jezdců
135 cm + otevřená

10.45 	II. kolo mistrovské soutěže žen
135 cm + otevřená

13.30 	II. kolo mistrovské soutěže jednotlivců 145 cm +
otevřená

15.30 	II. kolo mistrovské soutěže družstev
130 cm + dekorování

20.00 	Party mistrů v seníku s překvapením pro vítěze
a s diskotékou DJ Rodriga

Jak budou probíhat sobotní soutěže? To hodně záleží na staviteli parkurů Marco Behrensovi – ten měl ještě ve čtvrtek i v pátek dobrou
náladu…

Někdy se prohlídka stává přehlídkou,
viďte?

VÍTE, ŽE…

… nejmladším jezdcem na MČR je 16letý František Stružinský, který startuje v soutěži mladých
jezdců?
… Zuzana Zelinková se až po příjezdu do Marti-

ZÁVODY VE ZNAMENÍ
DĚTÍ A PSŮ

Při procházce areálem uvidíte, že jezdecký svět je nejen plný koní, ale také dětí a psů. Mějte na paměti, že stejně jako koně, tak ani psy a děti nesmíte nechat bez dozoru! Konkrétně
psi musí být na vodítku – samozřejmě s dětmi je to horší…

nic dozvěděla, že by mohla jít s Filicitou soutěž
družstev? Pražským Lindě Vondráčkové a Kristýně Nechanické totiž chyběla třetí jezdkyně.
Děvčata postupují s 9 tr. b. do druhého kola.
… Matěj Kotalík startuje v kategorii jednotlivci
poprvé? Pokračuje s 5 tr. body v sedle Aramise,
jehož jezdí od loňska.
… Andrea Halíková stále jezdí se sádrou na pravé
ruce po úrazu při závodech v Hradištku?
… loňský mistr ČR Aleš Opatrný startoval v pátek
místo v prvním kole martinické týmové soutěže ve světové týmové soutěži GCL v Chantilly,
dojel do cíle bezchybně a jeho tým je na průběžně sedmém, letos nejlepším místě?
Zpravodaj vydává: Equitana Martinice / text: Zdena Motyginová / foto: Michael Motygin / grafická úprava: Vlasta Ramplé

