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Informace pro předplatitele
Dnes opakujeme veškeré podrobnosti o předplatném na rok 2003. V jeho úvodu sdělujeme všem čtenářům, kteří se těší na Jezdeckou ročenku

2002, že její distribuce začne v polovině ledna. I když bylo pravidlem, že Ročenka bývala hotova před koncem kalendářního roku, letos byla jejíá výroba
ovlivněna očekáváním potvrzení vítězství Petra Doležala v lize centrální Evropy Světového poháru. Žádáme  tedy všechny příznivce této publikace ještě
o několik dní strpení a přijměte úvodní číslo zpravodaje Jezdec roku 2003 jako malou reklamu Jezdecké ročence 2002. Pokud jste náhodou neobdrželi
složenku k zaplacení předplatného v čísle 2/2003 naleznete všichni složenky nové. Pro ty z vás, kteří již předplatné uhradili to tudíž nebude žádná
výzva k placení.

Spolu s předplatným jedenáctého ročníku Jezdce si můžete, tak jako v předchozích pěti letech, objednat i další edici Jezdecké ročenky, o které mlu-
víme v úvodu této informace. Ročenka 2002 bude mít o několik stran více než ty minulé a věříme, že se na šesté pokračování fotografických reportáží
uplynulé sezóny těšíte. Ročenka je opět prémií pro předplatitele, kteří ji budou mít lacinější. Její samostatná cena byla stanovena na 220,-Kč + 20,- Kč
poštovné. Předplatitelé ji obdrží za 130,- Kč + 20,- Kč poštovného

Předplatné tradičních 24 čísel zpravodaje Jezdec pro rok 2003 včetně poštovného zůstává nezměněno a bude i v tomto roce pro čtenáře v ČR
500,- Kč resp. 650,- Kč, včetně Jezdecké ročenky. Odběratelé v evropských  zemích, včetně Slovenska, zaplatí v roce 2003 1090,- Kč a ke čtenářům
v zámoří bude putovat Jezdec za 1900,- Kč, v obou případech včetně Jezdecké ročenky.

Stejně jako v minulých letech žádáme všechny abonenty o co nejčitelnější vyplnění složenky. Složenky plaťte jménem odběratelů zpravodaje
a s adresou, na kterou Jezdce dostáváte. V případě, že složenku ztratíte, či jste ji náhodou nedostali, použijte prosím složenku typu C. Ti z Vás, kteří se
rozhodnou pro platbu bankovním převodem, nezapomeňte uvést jméno plátce. Náš účet má číslo: 124577389/0800 ČS - Praha 9.

V případě že chcete vystavit na předplatné fakturu, sdělte nám to na adresu redakce, včetně vašich IČO a DIČ.

Přelom roku je vždy příležitostí přede-
vším k bilancování. V České republice se
stalo již pravidlem, že jednotlivé discipliny
si určují jezdce a koně, kterým bude udělen
titul Jezdec a Kůň roku. Stejně tak tomu
bude i na počátku roku 2003, kdy se do
galerie vyhodnocených zařadí nová jména.
Z původně jednoho galavečera, který byl
uspořádán poprvé v Litomyšli v roce 1994
a za jehož uspořádání stála skoková komi-
se ČJF, se vyvinula tradice slavnostních
vyhlašování. Ta by měla být v roce 2003 již
na třech samostatných místech.

Spřežení a všestrannost
Podruhé za sebou a opět v Humpolci si

nejlepší momenty minulé sezóny připomína-
jí společně jezdci spřežení a všestrannosti.
Jejich společný večer s názvem Galavečer
všestrannost - spřežení, pořádá opět
Sdružení pořadatelů soutěží Zlaté podkovy
a komise spřežení i všestrannosti ČJF. Již
podle pořadatelů je jasné, že se nejlepší
jezdci a koně budou vyhlašovat nejen ze
soutěží spřežení a všestrannosti, ale navíc
i samostatně ze soutěží Zlaté podkovy.
Komise spřežení zde bude vyhlašovat vítě-
ze Českých pohárů jejichž tradice sahá
vůbec nejdál a první hodnocení proběhla
před více než deseti lety. Komise všestran-
nosti pak vedle mnoha dalších kategorií díky
časnému termínu představí i prvního Jezdce
a Koně roku 2002. Která jména tedy zazní
sálem humpoleckého společenského domu
v sobotu 11. ledna 2003? H. Žižková (POZOR) při svém mistrovském

vítězství roku 2002 v Ostravě
Skokovým Koněm roku 2002 byl určen
VENEUR Jiřího Pecháčka
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Zlatá podkova
Sdružení pořadatelů soutěží ZP vyhlašuje

osobnost roku 2002 a tou se stal rozhodčí
a dlouholetý organizátor všech jezdeckých sou-
těží Miloslav Mentlík. Druhým oceněným bude
člověk z řad těch, kteří se starají o popularizaci
jezdeckého sportu. Novinářskou cenu roku
2002 si tentokrát odnáší z Humpolce fotograf
Jiří Bělohlav.

Svoji Síň slávy má i Zlatá podkova a dalšími,
kdo se zařadí mezi slavné bude Zdeněk Kusý
za disciplinu všestrannost a za spřežení to je
bývalý netolický driver František Huňáček.

Všestrannost
Komise všestrannosti na galavečeru znovu

připomene, stejně jako ostatní klasické discipli-
ny, i vítěze soutěží KMK. V roce 2002 se jimi
stali koně KARLA (Narcos II) s jezdcem J. Hat-
lou, kteří startovali za společnost Z. Müllera
ERC Mnětice mezi pětiletými a BELFAST (Hug-
ben II) P. Sůrové z Vasury Kolesa mezi šestile-
tými.

Mezi jezdci bude novinkou slavnostního
vyhlášení kategorie Jezdec pony a jako první
se jím stane M. Příhoda z JK PAM Vlčkovice.
Stejný jezdec si za rok 2002 odnese i titul Žák
roku. Nejlepším v kategorii Junior roku je
J. Vobořilová z hřebčína Měník Kubišta. Nej-
vyšší ocenění v kategorii Mladý jezdec si
odnáší z Humburk P. Chvojka ze stáje Chvoj-
ka Stolany.

A konečně se dostáváme ke kategoriím nej-
důležitějším. Titul Kůň roku 2002 připadl klisně
PAMELA z SOUz Horní Heřmanice. Ta byla se
svým jezdcem P. Verešem v sezóně 2002
druhá v CCI* Kolesa, dvojice dobře absolvovala
CIC** v belgickém Luhmenu, ale hlavně si při-
psala na své konto domácí mezinárodní vítěz-
ství při CCI** Humpolec, které bylo spojeno i se
ziskem mistrovského titulu.

Jezdcem roku 2002 se stala jezdkyně Radka
Dvořáková z Cavalier Rynárec. K jejímu úspěchu
v této anketě přispělo bezesporu krásné vítězství
ve finále Zlaté podkovy 2002, které získala
v sedle BEATRICE.

Specielní Cenu komise všestrannosti za
minulý rok získá JK SOUz Loštice.

Spřežení
Komise spřežení má tradičně tři pohárové

ceremoniály. Mezi jednospřežími si v roce
2002 nejlépe vedl Tomáš Barták ml. z hřebčí-
na Favory Benice. Ten zvítězil před svým tradič-
ním soupeřem J. Konířem ze stáje Koníř Hrádek
a R. Nesvačilem ze stáje Sv. Jan Jihlava.

V Českém poháru dvojspřeží nemohl být
v sezóně 2002 prvním nikdo jiný než Ladislav
Jirgala ze stáje Šinkvický dvůr. Tento jezdec
bude v centru pozornosti, protože vedle vítěz-
ství v seriálu mezinárodních soutěží Top Drivers
Pairs Award bude pro něho rok 2002 i rokem,
za který obdrží čestnou plaketu ČJF za vzornou
reprezentaci ČR. V poháru 2002 se za ním
umístili v letošním roce další z našich velmi
úspěšných jezdců dvojspřeží J. Nesvačil st. ze
stáje Šinkvický dvůr a A. Soukup startující za
Statek Kostelec.

Pohárovím prvenství roku 2002 mezi čtyř-
spřežími se bude po večeru v Humpolci chlubit
Zdeněk Jirásek z JK Robousy. Ten v letošním
roce téměř nenašel přemožitele a česká čtyř-
spřeží zcela ovládl. Na druhém místě skončil
Tomáš Barták st. z Favory Benice a třetí příčku
roku 2002 získal D. Hájek z JK Bystřice pod
Perštýnem.

V kategorii spřežení je pamatováno i na další
důležité členy týmu a Zvláštní cenu firmy
Exnar pro nejlepšího přísedícího sezóny
obdrží J. Hušková ze stáje Šinkvický dvůr.

Galavečery jezdeckého sportu

T. Barták ml. - vítěz Českého poháru 2002
v jednospřeží

Jezdec roku 2002 ve všestrannosti Radka
Dvořáková

Z. Jirásek - vítěz Českého poháru 2002 ve
čtyřspřeží

L. Jirgala - vítěz Českého poháru 2002 ve
dvojspřeží

P. Vereš a Kůň roku 2002 ve všestrannosti
PAMELA

Nejlepší juniorka roku 2002 ve všestran-
nosti J. Vobořilová
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Drezúra
Jak jsme již v posledním vydání Jezdce

2002 uvedli, svůj první samostatný galave-
čer budou mít v roce 2003 i čeští příznivci
drezúry. Pořadatelem je stáj Papoušek
Srnín, kde momentálně působí náš nejlepší
drezúrní mladý jezdec F. Sigismondi. Slav-
nostní vyhlášení nejlepších drezurních
jezdců a koní se bude konat sobotu
8. února v rámci plesu, který bude
v Zámecké jízdárně v Českém Krumlově.
I drezurní komise má již o svých oceně-
ných jasno a v těchto dnech o jejím návrhu
jednal i VV ČJF. Pokud byl návrh komise
schválen měli by v Českém Krumlově pře-
bírat ceny tito jezdci a majitelé:

Stejně jako u všestrannosti i v Českém
Krumlově budou připomenuta dvě kritério-
vá prvenství. V drezurním finále soutěží
KMK 2002 v Mariánských Lázních zvítězila
mezi pětiletými klisna SAMANTHA majitele
V. Hájka startující v sedle s H. Pelikánovou
za JK Pavlík Pocínovice. Mezi šestiletými
to pak byla TEREZA majitelky Z. Carvové
v sedle z R. Carvou ze stáje Hlinovská
Praha.

V samotné anketě o nejlepší jezdce
a koně roku bylo letošní rozhodování jed-
noznačné mezi juniory a nejlepší jezdkyní
se stala Libuše Půlpánová a nejlepším
koněm její DAF ONDRÁŠ z Equus Kinsky.
Stejně snadnou práci měla komise, podle
vyjádření jejího manažera Z. Beneše,
i v kategorii mladý jezdec a zde se nejlepší
dvojicí roku 2002 stal Fabricio Sigismondi
a EXCALIBUR.

Nepopsatelně obtížnější roli měla komise
v kategorii seniorů. I když v letošním roce
ze zdravotních důvodů jen velmi málo sou-
těžily dvě důležité jezdkyně K. Chelbergová
a Š. Charvátová rozhodování to členům
drezurní komise nijak neusnadnilo. V kate-
gorii Jezdec roku bylo nakonec rozhodnu-
to ve prospěch jezdkyně z Havlíčkova
Brodu Hany Jeřábkové. Jistě i pro její oje-
dinělý triumf na národním šampionátu, kde
získala druhé, třetí i čtvrté místo v soutěži
jednotlivců. Titul Kůň roku 2002 si podruhé
za sebou odnese bělouš RASPUTIN man-
želů Koblížkových. Ten si bezesporu oce-
nění vysloužil především svojí mnohoná-
sobnou reprezentací České republiky
v zahraničí v nejtěžších drezurních soutě-
žích. Drezurní komise však nezapomněla
ani na letošní mistryni ČR Helenu Žižko-
vou z TJ Žižka Praha (POZOR), pro kterou
navrhuje individuální zvláštní ocenění. Tím
chce drezurní komise, podle slov jejího
manažera, demonstrovat nejenom obdiv
k výkonu H. Žižkové, ale současně i zvý-
raznit váhu národního šampionátu.

Voltiž
Voltižní komise zatím nemá o letošním

způsobu vyhlášení a ani o anketním systé-
mu zcela jasno. Podle slov manažera
J. Golembiovského se o titulech Kůň a Jez-
dec roku 2002 bude rozhodovat na prvním
letošním zasedání voltižní komise a to je
plánováno na konec ledna.

Skoky
Skoková komise jednala o tom kdo bude

dalším Jezdcem a Koněm roku na svém
posledním prosincovém jednání 21. prosin-
ce. I když rozhodnutí kdo a kde slavnostní
galavečer uspořádá zatím nepadlo, jasno
je již o letošních anketních vítězích. Podle
očekávání se Jezdcem roku 2002 stal
Petr Doležal, který svojí reprezentační
aktivitu zakončil vítězstvím v naší lize Svě-
tového poháru. Druhá trofej pro Koně roku
poputuje k rukám Jiřího Pecháčka, protože
nejvýraznější koňskou postavou roku 2002
byl podle skokové komise VENEUR.

Drezúrní Kůň roku 2002 RASPUTIN man-
želů Koblížkových

Juniorkou roku 2002 se stala L. Půlpánová

M. Matějka a KAŠMÍR jsou náhradníky pro
finále SP v Las Vegas

Drezúrním Jezdcem roku 2002 se stala
Hana Jeřábková

Česká voltiž se v roce 2002 vrátila mezi
světovou elitu

Nejlepší drezúrní dvojice roku 2002 v katego-
rii mladý jezdec F. Sigismondi - EXCALIBUR



Světového poháru Centrální Evropa +
země bývalého Sovětského svazu + Kypr
a Izrael. Pro celou tuto skupinu vyhradila
FEI tři postupová místa. K postupu musí
jednotlivec splnit výkonnostní kriteria buď
při ME nebo MS. Pokud se těmito vrchol-
nými soutěžemi nebudeme zabývat, pak je
nezbytné, aby v období od 1. ledna 2003
do 1. května 2004 absolvoval jezdec na
vybraných závodech oblasti první kolo sou-
těže Poháru národů do 8 tr. bodů a nejmé-
ně dvakrát soutěž GP do 4 tr. bodů. V naší
oblasti jsou pro rok 2003 jako kvalifikační
vybrány CSIO Budapešť, Moskva, Záhřeb,
Bratislava a Poděbrady. Důležitou podmín-

kou však je, že vedle
tohoto výkonnostního
prověření musí být ucha-
zeč o olympijskou nomi-
naci k 1. květnu 2004
mezi třemi nejlépe hod-
nocenými jezdci zemí
skupiny C v rámci žebříč-
ku FEI skokových jezd-
ců. V případě, že by se
na tato postupová místa
dostali jezdci pouze
z jedné země, nominační
pravidla říkají, že mohou
postoupit maximálně dva
jezdci jednoho státu.
Současně s těmito kvali-
f ikačními podmínkami
sdělila FEI naší národní
federaci, že na vybra-
ných kvalifikačních CSIO
bude jednotlivcům umož-

něn start v prvním kole PN i v případě, že
země nevyšle celý tým. Stejně tak ČR
bude muset pro jezdce zemí skupiny
C otevřít svůj PN v Poděbradech.

● Z oficielních zdrojů je vše potvrzeno.
Petr Doležal (foto dole) se stal vítězem ligy
Světového poháru centrální východní Evro-
pa. Naší původní neoficielní informaci však
musíme upravit. Petr Doležal zvítězil
s výraznějším náskokem. Jeho konečné
bodové konto se zastavilo na zisku 124
bodů. Na druhém místě neskončil polský
jezdec G. Kubiak, ale stájový kolega
R. Chelberg se 100 body. G. Kubiak je třetí
a má 96 bodů. Čtvrté postupové místo patří
A. Opatrnému (foto vpravo) s 89 body. Za
těmito čtyřmi jezdci o jejichž postupu do
Las Vegas již ČJF informovala FEI jsou
dva jezdci, kteří jsou v rolích náhradníků.
O úspěšnosti českého skokového jezdectví
roku 2002 hovoří, že spolu s estonským
G. Klettenbergem (84) na čtvrtém místě je
to i M. Matějka s 65 body, který skončil na
celkovém pátém místě.

Finále Světového poháru se koná ve
dnech 16.-20. dubna v Las Vegas. Oba
naši reprezentanti i jejich americký kolega
mají nyní v plánu účast alespoň na dvou
halových prestižních konkúrech. Kam se
však podaří naše reprezentanty vyslat
zatím nevíme, ale jak Aleš Opatrný tak Petr
Doležal by chtěli před lasvegaským finále
startovat na skutečně kvalitních závodech.
O tom, o jaký start se nakonec budou naši
reprezentanti ucházet, rozhodne i schůzka
P. Doležala, R. Chelberga a A. Opatrného,
která se uskuteční v průběhu ledna.

● Na internetových stránkách České
jezdecké federace je již možné podrobně
zjistit kvalifikační podmínky pro OH 2004
v Aténách. Z našeho současného pohledu
nás zajímají  především skokové soutěže. 

I když by pravděpodobně ani největší
optimista nemohl pomýšlet na účast české-

ho skokového týmu, po zveřejnění podmí-
nek je i hypotetická účast vyloučena. Tedy
vlastně není. Český tým by však musel zís-
kat stříbrnou medaili na letošním ME. Na
olympijský skokový turnaj národních týmů
budou mít totiž přístup jen tato družstva:
1. Tým hostitelské země
2. Pět nejlepších z posledních Světových

her (FRA, SWE, BEL, SRN, HOL)
3. První dvě z ME 2003 + jeden tým vybra-

ný z úspěšného vystoupení jednotlivců
na ME

4. Dva nejlepší týmy z PanAmerických her
5. Dva týmy ze skupin z pro nás vzdále-

ných kontinetů
Z hlediska naší současné světové

výkonnosti však nejsou nesplnitelná krite-
ria pro účast jednotlivce. Česká republika
je zařazena do skupiny států C. V této
skupině jsou v podstatě všechny státy ligy

ZAJÍMAVOSTI TERMÍNY
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Blahopřejeme...

Bohužel ani počátek roku není bez smut-
ných zpráv. Dne 6. ledna zemřela v Praze
paní Marie Škobisová. M. Škobisová patři-
la po dlouhá desetiletí k čelným představite-
lům především pražského, ale i celorepubli-
kového jezdectví. Po několik desetiletí byla
jednou z nejpilnějších drezúrních rozhodčí
a v pražské jezdecké organizaci i organizá-
torem mnoha jezdeckých akcí. S jejím jmé-
nem spojují  desítky jezdců i své jezdecké
počátky, protože při cvičitelské práci v TJ
Zahradnictví Praha strávila stovky hodin.
Z jezdeckého života se M. Škobisová vytra-
tila na počátku devadesátých let. V letošním
roce by 28. srpna oslavila své osmdesátiny.

Světový pohár 2003 a OH 2004 Vánoční volnost
v Chomutově

S podporou města Chomutov a vedení Zoo-
parku Chomutov uspořádal K. Kašpárek na
Boží hod 26. prosince poprvé v České republice
soutěž ve skoku ve volnosti. Původní pořadatel-
ský záměr počítal se soutěží pro dvouleté a tří-
leté koně. Pořadatelé však obdrželi pouze pět
přihlášek od majitelů dvouletých a tak byla
nakonec soutěž této věkové kategorie zrušena.
Tříletých koní přihlásili majitelé více než dvacet.
Zde zase zasáhlo počasí a silné náledí, které po
Štědrém dni zkomplikovalo dopravní situaci
v celé ČR, několik soutěžících od účasti odradi-
lo. I tak se do divácky téměř zcela zaplněné
chomutovské haly dostavilo 12 koní k české
soutěžní premiéře skoku ve volnosti.

Hlavními postavami soutěže byli dva komi-
saři soutěží KMK J. Šíma a A. Starosta, kteří
byli pověřeni posouzením techniky skoku
předváděných koní. Na počátku práce byl
každý kůň předveden publiku a při něm došlo
k představení koně. Poté byly dva skoky urče-
ny k rozeskákání koně, po kterých následova-
la tři soutěžní kola. Při prvém byla výška sou-
těžního skoku (třetí v pořadí) 80 cm, při dru-
hém kole pak 110 cm a při třetím 120 cm.
Z tohoto prvého kola byla určena pětice fina-
listů. Ta nastoupila k finále, při kterém po jed-
nom zahřívacím skoku následovala tři závě-
rečná soutěžní kola na výšce 110 cm, 130 cm
a 150 cm. Výkony byly komisaři posouzeny
jedinou společnou známkou a první česká
soutěž skoku ve volnosti má i svého vítěze.
Stal se jím holštýnský hřebec BOND (Bar-
naul) před dalším holštýnským CANON (Cas-
cavele). Oba ze stáje Bost Praha. Na třetím
místě byla hodnocena klisna LEA (Lino J) ze
ZOOparku Chomutov před dalším potomkem
Lina J BERETOU majitelky K. Bučkové. Na
páté pozici skončil opět kůň ze stáje Bost
Praha holštýnský LA CALETTO (Caletto 1).

Jak nám sdělil hlavní pořadatel K. Kašpá-
rek, soutěž se i přes nepřízeň počasí velmi
vydařila a zájem diváků povzbudil organizáto-
ry k další aktivitě. Díky podpoře města i cho-
mutovské zoologické zahrady, jejíž ředitel
P. Rabas byl soutěžím osobně přítomen, bude
soutěž ve volnosti určitě opakována a pořa-
datelé doufají, že podobné soutěže v České
republice zdomácní. Příště se pořadatelé
zaměří spíše na věkové kategorie tříletí a čtyř-
letí a pravděpodobně zvolí ranější termín, pře-
devším kvůli počasí. Letošní vánoční odpoled-
ne v Chomutově tak vyplnila dětská soutěž
pony (13 účastníků), ve které zvítězil F. Dole-
žal s SJANEL VAN DER HAVERKAMP.

... bývalému jezdci a dnes trenérovi, roz-
hodčímu a komisaři KMK panu Jaroslavu
Jindrovi, jehož jméno je spojeno přede-
vším s působením v JK při SZŠ v Olomou-
ci, který 16. prosince oslavil 65. narozeniny.

Adresář pony jezdců
Občanské sdružení Equichannel.cz

spolu s Farmou Heroutice tvoří adresář
pony jezdců i všech zájemců o pony sport.
Sloužit bude k tomu, aby bylo možné oslo-
vit širokou veřejnost a informovat je
o novinkách, o možnostech soustředění
a obecně o všem podstatném, co se
v pony sportu děje. Prosíme zájemce, aby
posílali kontaktní údaje na e-mailovou
adresu dasa@equichannel.cz (jméno jezd-
ce, ročník narození, e-mailová event. poš-
tovní adresa, oddíl, jméno dospělé kontakt-
ní osoby).
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●●   Doprava koní po celé ČR. Tel.: 602 366 503.
●●   Stříhání koní - přijedu kamkoliv. Tel.: 603 549 647, 776 372 124.
●●   Ustájení koní - okr. Slaný. Tel.: 603 549 647.
●●   Přijmeme ošetřovatele koní se zájmem o spřežení. Chov

koní Nebanice. tel. 602 239196
●●   Prodám přívěs na koně zn, Böckmann, Top Masters, stříbr-

ná metalíza, r.v. 1998, perfektní stav, specielní vnitřní úpra-
vy, kontakt 728 157 711.

●●   Přijmeme cvičitele - ošetř. koní - Ostrava - možnost ubyto-
vání, podmínka spolehlivost. Tel.: 604 265 192.

Inzerce

R. Drahota u ABC
Hořovický jezdec R. Drahota

využil kontaktů se stájí ABC
v německém Ravensburgu a od
poloviny listopadu je na stáži
v Německu. Ve stájích hřebčína
ABC pracuje se svými koňmi
ANDOLPH WEPOL a EXCALI-
BUR WEPOL a s dalšími koňmi
stáje ABC. Jeho pobyt by měl
trvat nejméně do konce února
a v závěru stáže jsou plánovány
i starty při jezdeckých soutěžích.

Ve skocích
i drezuře

nově
I když v průběhu podzimu

bylo z několika míst deklarová-
no, že v roce 2003 se bude
v ČR jezdit stále podle národ-
ních pravidel, zpráva z posled-
ního zasedání VV ČJF, které
se konalo 8. ledna, hovoří
o zásadním názorovém posu-
nu. I když naše informace
pochází z doby před zasedá-
ním výkonného výboru, pokud
byly schváleny příslušné návr-
hy budou skokové soutěže
v ČR v roce 2003 posuzovány
podle mezinárodních pravidel.
Největší změnou tedy bude, že
již první zastavení bude hodno-
ceno 4 tr. body. Na naše kol-
biště také vstoupí úplně nejno-
vější změna, která se týká
penalizace za překročený čas.
Ta zmírňuje současná meziná-
rodní pravidle, kde znamenala
každá vteřina jeden trestný
bod, ale nevrací se zcela do
starých kolejí. Nové pravidlo
penalizuje jedním tresným
bodem každou započatou
„čtyřvteřinu“. Jediná zásadní
zvláštnost z našich národních
pravidel by měla být zachová-
na a tou je diskvalifikace teprve
při třetím zastavení (v meziná-
rodních pravidlech se nyní
vylučuje při druhém zastavení).
Česká verze by penalizovala
první i druhé zastavení shodně
4 tr. body a teprve třetí nepo-
slušnost by jezdce ze soutěže
vyloučila. Nová skoková pravi-
dla budou zveřejněna na inter-
netové stránce ČJF do konce
ledna a tiskem by měla vyjít
v průběhu února. 

Ve stejných termínech spatří
světlo světa i nová drezúrní
pravidla, která již prošla všemi
legislativními procedurami
a tak i drezuristé se budou
v některých případech v roce
2003 učit nové drezúrní úlohy.

Západní liga
naplno

Zatímco u nás se pomalu
ukládáme k zimnímu spánku,
západoevropská liga Světového
poháru začíná nabírat obrátky.
Díky vysílání Eurosportu jsme již
i v naší zemi poměrně dobře
informovaní v přímých přeno-
sech. Ty se však týkají právě
především soutěží Světového
poháru. I ostatní soutěže však
stojí za zaznamenání a tak přiná-
šíme zprávy z nejdůležitějších
soutěží konce roku 2002.

CSI-A Frankfurt
Soutěž zajímavá pro nás pře-

devším tím, že před rokem zde
A. Opatrný v sedle KRIS KEN-
TAURA bojoval o vítězství pro
české barvy. I konečné čtvrté
místo bylo nakonec senzačním
úspěchem. V roce 2002 byl
KRIS KENTAUR opět na startu.
Tentokrát se však již jmenuje
VAN SCHIJNDEL ’S KRIS

a v jeho sedle byl 15. prosince
holandský internacionál Piet
Raymakerts. Tentokrát se však
KRIS do rozeskakování nedostal
a se 4 trestnými body skončil na
14. místě. O vítězství se roze-
skakovalo 12 dvojic a z prvenství
se nakonec radoval G. Schröder
z Nizozemí v sedle 8 letého hol-
štýnského NAPELS. Druhý
skončil S. von Rönne na CAN-
TARO 11 a třetí H.W. Johanns-
mann s PROSARIO NRW.

CSI-A Londýn
Tradiční londýnský vánoční

turnaj se konal ve dnech 18.-23.
prosince v londýnské Olympia
Hall. Součástí závodů byla i kva-
lif ikace západoevropské ligy
Světového poháru. Ta byla na
programu v sobotu 21. prosince.
V konkurenci 36 dvojic se
z prvenství radoval domácí
R. Smith v sedle 8 letého
holandského MARIA CLAUDIA
před německou dvojicí L. Nie-
berg na ADLANTUS a
M. Merschformann s CAMIREZ B.

Vyvrcholením celého turnaje
byla Velká cena Sony Ericsson
v předvečer Štědrého dne 23.
prosince. Ta svedla 11 dvojic
k závěrečnému rozeskakování
a z konečného vítězství se rado-
val T. Hassmann na GOLDIKA
559 opět před R. Smithem tento-
krát však s irským MR SPRING-
FIELD a M. Ehningem na ANKA.

CSI-A Mechelen
Celá společnost se pak přesu-

nula do belgického Mechelen,
kde se zahajovalo 26. prosince.
Zde se setkali i nejlepší drezurní
jezdci, kterým patřila kvalifikace
pro Světový pohár sponzorova-
ná firmou Nashuatec. V GP Kür
byla s náskokem více než 1%
nejlepší Anky van Grunsven
s GESTION KRACK C (NED)
před svojí reprezentační kolegyní
M. van Baalen na IDOCUS.

Prvním vyvrcholením
mechelnského konkuru byla také
kvalifikace Světového poháru
a zde se již naprosto přesvědči-
vě radoval třetí z Londýna
M. Merschformann s CAMIREZ
B. Tato dvojice byla nejrychlejší
z bezchybné čtveřice v rozeska-
kování a další nejvyšší body do
kvalifikace k finále v Las Vegas
získali Sören von Rönne na
CANTARO, M. van Dijck
s VERELST GOLIATH (BEL)
a J. Kürten na PAAVO A (IRL).

V následném vyvrcholení
závodů ve Velké ceně Carsber-
gu se 30. prosince podaři lo
M. Merschformannovi vítězství
v sedle CAMIRET B zopakovat
a stejně tak Sören von Rönne,
tentokrát však na CHANDRA,
skončil druhý. M. Merschfor-
mann tak navíc obháji l své
prvenství ve Velké ceně Belgie
z roku 2001. Třetí byl tentokrát
J. Lansink na CUMANO
a poslední opět ze čtveřice bez-
chybných v rozeskakování skon-
čil M. Kutcher na holštýnském
CONTROE.

Součástí soutěží v Mechelen
byla i soutěž čtyřspřeží započítá-
vaná do World Cup Driving. Ten-
tokrát se z vítězství radoval 29
letý holandský driver M. Weust-
hof, kterého prvenství v Meche-

len katapultovalo do čela celé
soutěže. Ta má za sebou čtyři
kola a po Stuttgartu, Stockhol-
mu, Ženevě a Mechelenu pokra-
čuje, stejně jako nejtěžší skoko-
vé soutěže halové sezóny
2002/2003, čtvrtý víkend roku
2003 v Lipsku.

Uspořádáme 
jezdecké kurzy 
pro jezdce, kteří se při-
pravují ke zkouškám ZV. 

Termíny: 
27. - 31. ledna 
a 3. - 7. února. 

Zkouška ZV se koná
v Poděbradech dne 8.
března.
Cena kurzu zahrnuje
stravování jezdců a jejich
ubytování, ustájení
a krmení koní, výcvik
a krytou halu a činí
3 000,- Kč. Mohou se též
přihlásit jezdci se zájmem
o práci na gymnastice
koně.

Adresa: 
L. Kůrková, Přední

Lhota, Průběžná 13, 
290 01 Poděbrady, 

tel.: 603 525 169 
p J. Jakubalová

Soustředění
v Herouticích

Jezdecké středisko v Herou-
ticích zůstává i nadále v centru
dětského sportu na pony. Ve
dnech 27. - 30. prosince zde
proběhlo soustředění 15 dětí s
22 koňmi. Děti trénovaly pod
vedením J. Skřivana a účastníci
byli vybráni na základě výsledků
MČR.  Celé vánoční soustředění
bylo zakončeno dvoukolovým
soutěžním parkurem. V rámci
akce přeměřil inspektor ASCHK
J. Holík pony k vydání licencí
roku 2003. Večer 27. 12. byl
také zasvěcen setkání jezdecké
veřejnosti se členy komise pony.
Podobné soustředění je plánová-
no na 6.-9. března opět pod
vedením J. Skřivana.

Dny 9.-12. ledna byly zase
zasvěceny drezúře. Jezdci na
pony trenovali pod vedením
M. Frátrové, která v rámci setká-
ní připravila pro jezdce a rodiče i
teoretický seminář. Tato práce
se bude opakovat ve dnech
6. - 9. února.
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Jezdecká škola Mariánské Lázně
● konzultační a výcvikové hodiny drezúrního ježdění (J. Holcbecher)
● připouštění chov. klisen (včetně ustájení před a po porodu) hřebci světových sportovních linií

s prověřenou výkonností
● ustájení a výcvik sportovních koní ve vlastním areálu s krytou halou a ubytováním

tel. +420-354 623 153, 608 979 982, fax +420-354 626 559
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služ-

ba při nákupu sportovních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu plemenného mate-
riálu v zahraničí

Ing. J. Kutěj Ing. J. Hanulay
Purkyňova 446/8, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.: 0616/622 774 tel.: 07/81 52 30
fax:0616/ 631 085

!!! SLEVY !!!
VELKÉ P¤EDVÁNOâNÍ

SLEVY
více jak 15-ti druhÛ zboÏí

Napfiíklad: 
● Sedlo anglické z 5100,- na 4500,-
● Sedlo v‰estranné z 4800,- na 3990,-
● Uzdeãka angl. dovoz z 840,- na 770,-
● Postroj prsní párov˘ z 19600,- na 17900,-

!!!Velké slevy westernov˘ch
sedel a uzdeãek z dovozu!!!

V¯PRODEJ LETNÍHO ZBOÎÍ
!!! do vyprodání zásob!!!

Napfiíklad: 
● Jezdecké sako - CZ, Fr. z 3190,- na 2760,-
● Nau‰níky z 240,- na 150,-

a jiné druhy zboÏí
!!!VYUÎIJTE NA·ICH SLEV VâAS!!!

V‰e jen do vyprodání zásob
Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu u nás. Prodej ve‰-
ker˘ch jezdeck˘ch potfieb na splátky, zásilko-
vá sluÏba, na poÏádání za‰leme katalog. 

EQUISPORT 
ÎiÏkova 505 (budova Sze·), Tfiebíã 67401

Tel./fax.: 568 840 427
e-mail: equisport@tiscali.cz

http://www.equisport.cz

EEEEQQQQUUUUIIIISSSSPPPPOOOORRRRTTTT    ----     DDDDooookkkkuuuullll iiii lllloooovvvváááá
Velkoobchod s jezdeckými potřebami

Sokolí 23, 674 01 Třebíč
Tel./Fax: 0618-820 577  mobil. tel.: 0602-723325

-zásobuje prodejny a prodejce nejširším sortimentem veškerých potřeb pro
koně a jezdce v České republice

Katalog a ceníky prodejcům na požádání zašleme, u nových prodejců uvítáme
osobní nebo alespon telefonický kontakt

Sedla CTD – španělský Stübben opět na našem trhu
– kompletní řada za velmi výhodných cen

skoková sedla – hluboká, kontaktní, speciály, všestranná i drezúrní sedla

Špičková jezdecká výstroj od švýcarské firmy STÜBEN - celoživotní záruka na kvalitu
Stübben nerez program - udidla, třmeny, ostruhy, vysoká kvalita z nerezavějící ušlechtilé oceli za výhodné ceny

Žádejte naše zboží u svých prodejců Rádi zodpovíme veškeré Vaše telefonické i písemné dotazy
Maloobchodní prodej - Equisport-Studenec, Žižkova 505, 674 01 Třebíč - Tel.: 0618/840 427, fax: 0618/26 128

f irma Ekvitan Plzeň nabízí
35 různých přívěsných vozíků
pro 1, 2 nebo 3 koně. Na všech-

ny druhy vozíků možnost leasingu

EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 08 PlzeÀ
Tel./fax: 377 451 914

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

Jaroslav Jindra ml.
oznamuje novou e-mai-
lovou adresu:
jjindra@schneider-mk.cz

Jezdecká 
společnost 

Bardonová - Hauzr
pořádá skoková a drezúr-
ní soustředění pod vede-
ním bývalého reprezen-
tanta Jiřího Kornalíka st.
v termínech 

20. - 26. ledna 
17. - 23. února 
17. - 23. března

Cena včetně ubytování,
ustájení, stravy a trenéra

3 800,- Kč
Podrobnosti a přihlášky
na tel.:

606 530 805.


