RODINA VRTKOVA OVLÁDLA ZP V ŠUMPERKU
Ve dnech 6.-7. 6. 2009 uspořádal Jezdecký oddíl Šumperk
kvalifikační předkolo
ZLATÉ PODKOVY a zároveň OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ seniorů a
OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ juniorů.
Pořadatelé se rozhodli vyzkoušet model dvoudenních závodů. .
Do Šumperka o cenné kovy přijelo bojovat 86 startujících v 8 soutěžích. Přivítala je domácí
pestrá strava , rodinné zázemí, ale nevlídné počasí.
V sobotu se jezdila drezúra a do půl hodinky se skákal velmi dobře postavený parkur.
Ve Zlaté podkově (11 startujících) se po drezúře a parkuru ujal vedení Lubomír Vrtek –
Davos (Horní Heřmanice) před Ivou Baďurovou – BOUNTY AMADEUS (JK Loštice) a
Eibnerem Patrikem – Anabela (JK BoConcept)
Stříbrnou podkovu (16 st.) v sobotu naprosto ovládl zástupce Slovenska Ing. Marián
Midelka na PERZEUS s neuvěřitelnými 33,93 tr.b. před Jaroslavem Hatlou – Zack (Horse
Academy) a Ivetou Běhalovou – Andy (JK Beka Loučka)
Bronzovou podkovu (11 st.) vedla Ečeřová Nikola – HARRY (Horse Academy). Domácí
Vrtková Adéla s ACTION BOY útočila z druhé pozice a třetí příčku si vybojovala Veronika
Příhodová s BRITNEY (JK Pam)
Soutěž nadějí (15 st.) vedla Renata Marková – METEOR (SJK Lanškroun) před Lubošem
Vrtkem - DIRANO (Horní Heřmanice) a Hovjackou Markétou - DEVERO (SK Mušketýr).
Otevřenou soutěž ZL (9 st.) vedla Iva Konečná – PANČO (JO Pegas) Petr Krejsa –
CAMILLA (JK Farma pod Lípou) byl druhý před Janou Vobořilovou BERRY NICE (JK
Flamenco Sloupno)
Otevřená ZK (17 st.)
Tuto soutěž z prvního místa po prvém dni ovládala Kotzová Lenka –VIGO ( Equichannel.cz)
před Kubáčkovou Michaelou - TENA ( stáj Martin) a domácí Vrtkovou Adélou –
FONTAINE.
Pony ZK (7)
Tady suverénně vedla známá dvojice Kamila Smékalová se SALINOU (Miroslav Smékal),
druhý byl Tomáš Grézl s BAKEM( JK Beka Loučka) před Kochlefflovou Dianou s LINDOU
(JS Alfa Bakov)
Těsně po parkurech začaly silné dešťové přeháňky, ale i když bylo mokro, trať crossu byla
korektní.
Přesto, že tratě jsou již po mnoho let v soutěžích takřka stejné, v letošním roce bylo mnoho
problému. Zaznamenali jsme hodně neposlušností a celkem 12 pádů, při kterých se naštěstí
nikomu nic nestalo.
Terénní část pořádně zamíchala pořadím.

Mnoho problémů bylo v SOUTĚŽI ZK
Pouze 4 koně absolvovali trať bez penalizace na překážkách a pouze dvě dvojice šly v čase..
Nakonec zvítězila domácí ADÉLA VRTKOVÁ – FONTAINE (dcera Stanislava Vrtka)
Na druhé místo se probojoval čistým crossem ostřílený Ing. Jartoslav Hél s DERONOU (SJK
Lanškroun) a čistý cross zajistil třetí příčku Sklenářové Renatě na VERDY( Equichannel),4.
místo si odvezl krásný hafling NARDY s Janou Havelkovou (JK Flamenco) a 5. pozici si
vybojovala Vladana Bednářová s ponym Ablan (JK Loštice)
Také ZK Pony bylo zajímavé.
Kamilka Smékalová se SALINOU neponechali nic náhodě a nepřipsali si žádné trestné body.
(celkem 37,14tr.b) Bohužel byli jediní.
Soutěž dokončily pouze 3 pony. Druhý skončil LUK s Petrou Přídalovu (Pony klub Olešnice
(91,36 tr.b.) a třetí dokončil Vojtěch Hanák s NISANEM (Kerberos Troubelice (104,86 tr.b.)
OTEVŘENÁ soutěž ZL nebyla tak napínavá, zkušená děvčata si s tratí poradila velmi dobře.
Iva Konečná – Pančo zvítězila způsobem start – cíl, na druhé místo se posunula Jana
Vobořilová s BERRY NICE, protože Petr Krejsa měl problémy na vodě a třetí místo si čistou
jízdou vysloužila Petra Smékalová s HUGGIE (Miroslav Smékal)
SOUTĚŽ NADĚJÍ – zde absolvovalo trať 8 koní bez problémů na překážkách a 6 koní
v čase.. Nakonec zvítězil Lubomír Vrtek s DIRÁNEM.
Druhý skončil Petr Krejsa s Replikou a třetí s Libertou.4. místo patřilo Patriku Eibnerovi na
PRIME DANCER (Slovensko) a 5. příčka byla Stanislava Vrtka – ALAHAN DANCER
Bronzová podkova- OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ JUNIORŮ
Tam si své 1. místo udržela Ečeřová Nikola s HARRYM. Adéla Vrtková s ACTIONEM
skončila druhá a zároveň zvítězila v OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ JUIORŮ
na třetí pozici se probojoval malý Toníček Vrtek – BEAUTY (Horní Heřmanice)/syn
Lubomíra Vrtka/
Oblastní mistrovství juniorů dokončily pouze dvě dvojice. Stříbrnou medaily si odvezla
Martina Frenclová- FIDO TRIMSTAR (JK Loštice)
Velmi náročná se ukázala i STŘÍBRNÁ PODKOVA pouze 3 čisté jízdy a 2 v čase.
Zaslouženě a očekávaně zvítězil Jaroslav Hatla – ZACK ( Horse Academy)
Ze Šumperka si odvezl i stužku za druhé místo tentokrát se SECOND SUPREME. A třetí
čistá jízda vynesla bronz Ing. Romanu Vacuškovy s bělkou REBELLION (Equiklub Třebíč).
ZLATÁ PODKOVA – OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ SENIORŮ
Pouze 1 čistá jízda v čase .Nikdo jiný než Lubomír Vrtek s Davosem si nepřijel pro vítězství
jak ve ZP, tak v Oblastním mistrovství seniorů.
Další 3 dvojice absolvovali cross s malou penalizací za čas. Pro stříbro ve ZP i v OM si dojel
mladý Tomáš Konečný s NAJDY (JO Pegas Loučany) a červenou stužku ve ZP si odvezla
Pavlína Sůrová s běloušem ZEIMON (JS Vasury) Bronzovou medaily v OM si odvezla Jana
Neklová s HEROSEM ( Stáj Martin), která ve ZP skončila 4.místo a 5. místo patřilo opět
Lubomíru Vrtkovy - DAJANA
Simona Heidenreichová

