MČR pony ve všestrannost Loštice
Z pověření ČJF ve dnech 14. – 16. září v rámci VI. PODZIMNÍHO MILITARY připravily JK Loštice ve spolupráci
s Caballo Křelov v areálu zámeckého parku v Lošticích -Žadlovicích MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PONY VE
VŠESTRANNOSTI.
MČR bylo rozděleno do dvou kategorií: MČR PONY P ( děti ve věku 10 – 12 let)
MČR PONY ZK ( děti ve věku 13 – 16 let)
Účastníky překvapily zbrusu nové tratě s řadou zajímavých nových překážek s nápaditou dekorací zejména pro
soutěže MČR. Dokonale upravený trávník podtrhoval originalitu skoků a květinová výzdoba dodávala překážkám a
drezurnímu obdélníku ten správný šmrnc. Nádherný areál s majestátními stromy, říčkou a rybníky přivítal 84
závodníků, kteří se utkali v 5 soutěžích. Na programu byly mimo MČR PONY také rámcové soutěže ve všestrannosti:
CNC*, ZL a Z.
Pěkné počasí a ideální půda umožnily podávat ty nejlepší výkony.
MČR PONY ZK v režii JK PAM
Do této soutěže odstartovalo 14 závodníků . Už podle přihlášek se dalo předpokládat, že bude (dle dostihového
výrazu) boj hlava – hlava mezi Veronikou Příhodovou a Anetou Pažoudkovou. Vedení se ujala po drezuře Aneta
Pažoudkouvá na známém hřebci LIPANOVI ( JS Alfa), před Veronikou Příhodovou – IBALGIN FAST (JK PAM) a
Kamilou Smékalovou se SALINOU (Stáj Miroslav Smékal).
V terénní jízdě absolvovali zkušené dvojice trať bez větších problémů, méně zkušení jezdci často volily varianty.
Překvapením bylo, že si dvě jezdkyně špatně prohlídly trať klusovky a museli být ze soutěže vyloučeny. Aneta
Pažoudková ani Veronika Příhodová nic nepodcenili a cross zajeli bez penalizace. Čistou terénní jízdou si zajistila
boj o bronzovou medaili Renata Mazalová s Angelikou 6 (JK PAM). Ta byla pronásledována kolegyní ze stejné stáje
Lucií Příhodovou na LA QUORIDĚ a Veronikou Pavlíčkovou na půjčeném SAGAROVI 1 (JK TŮNĚ). Do závěrečného
parkuru nastoupilo 11 dvojic.Na prvních 5 místech byly malé bodové rozdíly a tak byl parkur do poslední chvíle
napínavý.Favorizovaná Aneta Pažoudková se nevyhnula 1 chybě na překážkách a ta ji stála zlato.
MISTRNÍ ČR PONY VE VŠESTRANNOSTI se stala Veronika Příhodová – IBALGIN FAST (JK PAM) 51tr.b
Stříbrnou medaili nakonec vybojovala Aneta Pažoudková LIPAN (JS Alfa) 52 tr.b.
Bronzovou medaili získala Renata Mazalová ANGELIKA 6 (JK PAM) 53 tr.b.
4. místo obsadila Lucie Příhodová-LA QUERIDA (JK PAM) 54. tr.b.
5. místo patří Veronice Pavlíčkové – SAGAR 1 (JK Tůně) 55 tr.b.
MČR PONY P
Do soutěže nastoupilo pouze 7 dvojic . Nejlepší drezuru předvedla Tereza Vlášková na zapůjčeném zkušeném
BAKOVI 1 (TJ Hřebčín Kubišta) Na druhém místě skončila Hana Dostálová – CIT 1 (Pony klub Olešnice) před Lenkou
Kočí – BARON 12 ( Caballo Křelov)
Náročný cross bez penalizace zvládla pouze Tereza Vlášková s DAIOU (TJ Hřebčín Kubišta).Tatáž jezdkyně, ale
s BAKEM nasbírala 0,81tr. body za čas, to ji však o vedení nepřipravilo.I Hana Dostálová získala pouze 6, 8 tr. b. za
čas a své místo si udržela. Ostatní jezdci se potýkaly s většími problémy.Kateřina Kučerová byla vyloučena pro skok
v obrácené směru a Miloš Chlanda byl bohužel pro 2. pád vyloučen. Terezka Vlášková si musela dle pravidel po
kondiční zkoušce určit, s kterým koněm nastoupí do parkuru. Zvolila si BAKA a s přehledem se stala MISTRNÍ ČR
PONY ve všestrannosti.
Pro úplnost:
1. místo Tereza Vlášková BAK 1 (TJ Hřebčín Kubišta) 62,86 tr.b.
2. místo vybojovala Hana Dostálová CIT (Pony klub Olešnice) 76, 39 tr.b.
3. bronzovou medaili obdržela Daniela Kolářová PRIM 2 (JK BETTY) 122,77tr.b.
Na 4.místě dokončila MČR Lenka Kočí na BARON 12 (Caballo Křelov) 153,78 tr.b.
CNC* (20 startujících)
Výbornou formu potvrdila Kristýna Hájková s WIDAREM (JK Farma pod Lípou), která stylem start - cíl zaslouženě
zvítězila. Na 2. místo se nakonec probojovala Erika Borovcová – ELÁN 2 ( JK Flamenco), po drezuře na 11. místě ale
cross i parkur zajela s přehledem. Třetí místo si udržel Václav Slavík s EFEKTEM 2 (MZLU V Brně).
ZL (15statujících)
Zde naprosto dominoval Tomáš Konečný (JO Pegas Loučany)

1. místo s FLEJTOU (tato klisna se tím nejlepším způsobem rozloučila se závodní kariérou , pokud příští rok zůstane
březí, bude se věnovat mateřským povinnostem.)
2. místo s NAJDY
3. místo „zbylo“ na Vladimíra Bláhu s VANILKOU (JK Inka Miřetice)
Z (28 startujících)
Pohár za 1. místo si nakonec odvezla Pavlína Sůrová - REBELLION (stáj Vasury)
Stříbrnou kokardu si vyskákala Barbora Kubištová – KARIBIK (Hřebčín Kubišta)
Červenou kokardu si odvezla Marie Buriánková –LAMBO (Elzet Bohemia) a to bohužel do nemocnice. Při dekorování
byla Marie nakopnuta do kotníku jiným koněm a prvotní vyšetření naznačuje zlomení kotníku. Za JK Loštice přeji
brzké uzdravení.
Závěrem můžu s čistým svědomím říct“závody se povedly“ Dle odezvy odjížděli všichni účastníci spokojeni, zejména
děti v MČR.
Pěkné závody zdůraznil fakt, že všichni účastníci MČR, nejen ti , co dokončili, získali při slavnostní dekorování
upomínkový pohárek a stužku + další symbolické věcné ceny, které rozzářily jejich úsměv a potlačily slzičky nad
nevydařeným výsledkem.
O zhodnocení závodů jsme poprosili pár jezdců a funkcionářů. Ve směs se všichni shodovali, tak uvádím jeden
příklad za všechny:
Aneta Pažoudková:
Úvodem bych chtěla napsat, že Loštice pro mě znamenaly neopakovatelný zážitek.
I když zde probíhaly rámcové soutěže atmosféra a veškerá organizace měla na prvním místě děti s poníky –
účastníky MČR! Lipan byl spokojený s ustájením a terénem v cross-country, mě se líbily úplně nové přírodní
překážky, které někdy vzbuzovaly respekt. Ač jsme s Lípou absolvovali všechny na přímo, pro méně zkušené dvojice
u těchto byla alternativa, takže překonat terénní zkoušku mohli všechny dvojice.
MČR jsme si s Lípou v krásném areálu užívali- pohodová drezura, náročný cross a adrenalinový parkur(hlavně pro
rodiče). Odjeli jsme do Pšovlk se stříbrnou medalií, která je pro nás zlatou náplastí za ME.
P.S. Bylo vidět, že v Lošticích mají nápaditého a šikovného stravitele překážek.
Aneta Pažoudková a LÍPA

Blahopřejem všem vítězům a umístěným.
Za JK Loštice Simona Heidenreichová

Za svou osobu bych ráda poděkovala členům JEZDECKÉHO KLUBU LOŠTICE a rodině Kočí z Křelova, kteří strávily
velmi mnoho dní na přípravě těchto závodů. Děkuji i členům z klubu RIANON Jeřmaň a členům ze stáje Pavel
Odložil, kteří také velmi pomohli při dokončovacích úpravách tratě. Velké díky patří firmám, kteří věnovali sponzorské
dary, či nabídly své služby bezplatně a tím nám nepředstavitelně pomohly připravit závody podle mého názoru na
velmi vysoké úrovni.
Ještě jednou děkuji. Simona Heidenreichová.

