Sportovní sezóna 2007 na Pardubickém závodišti
Rok 2007 zahájil sportovní činnost na pardubickém závodišti Cenou Hejtmana
Pardubického kraje ve všestrannosti a kvalifikací Zlaté podkovy-pony. Za týden
proběhla kvalifikace ZP - Soutěž nadějí, Bronzová podkova, Stříbrná podkova,
Zlatá podkova - Memoriál MVDr.Matouška a rámcová soutěž CNC**.
Dále byli uspořádány parkurové závody v měsíci květnu 12-13.5.-Velká cena
města Pardubic - ST. Za dva dny proběhlo 12 soutěží od ZK po ST. V rámci
tohoto dvoudenního mítinku proběhl přebor východních Čech v parkurovém
skákání a MČR veterinárních lékařů. Zúčastnili se jezdci z celé ČR a proběhlo
177 startů.
V první polovině sezóny proběhli na pískovém kolbišti 4 veřejné tréninky pro
parkurové jezdce a veřejný trénink v drezuře.
Přestože tyto akce probíhaly ve všední dny,byly tyto akce přivítány jezdeckou
veřejností za což hovoří čísla při účasti 1VT-75startů, 2VT-54 startů, 3VT20startů,4VT-22startů, 1xVTdrezura-8startů. V těchto aktivitách budeme
pokračovat i v dalších letech.
Vrcholem sportovní sezóny jsou vždy srpnové mezinárodní závody ve
všestrannosti. Poprvé v ČR byli uspořádány 3*** závody. Potěšitelné je,že byla
dobrá mezinárodní účast - 9států.
Tento mítink byl v přenosu na ČT4 a trval 1 hodinu. Závody byly zařazeny
v olympijské kvalifikaci.
Proběhly 4 soutěže:
Z - 55startů
CCI* - 32startů
MČR-YR - 6startů
CIC** - 20startů
CIC*** - 28 startů
družstva - CZ,GER,AUT,POL
CELKEM: 141 startů
Uspořádáním olympijské kvalifikace jsme se zase posunuli v Evropě o krok dál
a je to velkým přínosem do budoucna.
Za týden po olym.kvalifikaci proběhlo MČR-pony ve skákání a drezuře.
V drezuře bylo celkem 64 startů a 197 startů v parkuru. Mistrovství mělo velice
dobrý průběh a obešlo se bez protestů.
Nejprestižnější závody v parkurovém skákání jsou chovatelské závody KMK Kriteria mladých koní. Jsou určeny pro 4-leté,5-leté a 6-leté klisny a hřebce.
Celkem se zúčastnilo 92 koní a bylo 184 startů.

Ve znamení sportu se nese i Výstava Koně v akci. Tradičně zde probíhá finále
Celostátní Ligy zemědělských škol (87 startů), dále parkurový veřejný tréninkspolupořadatel O.S.Apolenka (90 startů) a vozatajský veřejný trénink s účastí 20
vozatajů.
Závěrečnou sportovní akcí je Rozlučková všestrannost-Prostata Cup - soutěž pro
dříve narozené. A proběhlo MČR-dětí. Přesto,že tento mítink probíhá v úterý a
stredu (30-31.10.) zúčastnilo se 99 startujících.
Dále zde proběhly dvakrát zkoušky základního výcviku jezdců, které získalo 36
jezdců.
Počet startů narostl oproti roku 2006 (1084) o 449 startů to znamená,že v roce
2007 bylo 1533 startů.
Je velice potěšitelné,že široká sportovní veřejnost má zájem o sportovní soutěže
našeho závodiště a pro příští roky je to zavazující.
Srovnání startů v letech 2007 a 2006:
Název
Cena Hejtmana Pce kraje
ZP
Cena města Pardubic
Skokové VT
Drezurní VT
Mezinárodní všestrannost
MČR PONY-drezura
MČR PONY - skoky
Liga zemědělských škol
KMK-skoky
Veř.trénink O.S.Apolenka
Vozatajský veřej.trénink
Rozlučková všestrannost
ZZVJ

Celkem v roce 2007:

Napsal: Jaroslav Grodl

Počet
2007

startů
94
119
177
171
8
141
64
197
87
230
90
20
99
36

Název

Počet startů
2006
Cena Hejtmana Pce kraje
74
VC města Pardubic
198
OM-VČ-oblasti
98
ME-YR
67
CIC**
34
KMK - drezura
36
KMK - skoky
156
Finále ligy zemědělských škol
58
Finále veř.tréninků
89
Finále veř.tr.spřežení
25
Šampionát
165
Prostata Cup
64
ZZVJ
20

453 startů všestrannost
376 startů VT+46 trénink KMK
64 drezura
558 startů parkur

