MČR pony
Ve dnech 22. - 26.8.2018 se ve Zduchovicích konalo mistrovství České republiky v
parkurovém skákání a drezůře v kategorii pony.
Jihomoravská oblast měla zastoupení pouze v parkurovém skákání. A to dvojčata Vanessu
Bahledovou a Nikol Bahledovou ve skokové soutěži ve věkové kat. 8-10 let na pony do
135cm. Kde Vanessa startovala na pony Myšlenka a Palinero a Nikol na pony Baby.
Po příjezdu jsme poníky ustájili v provizorních boxech umístěných v tréninkové hale, takže
velké teplotní klima a prašné prostředí oproti ostatním ustájeným ekipám bylo veliké. Ale to
už si Morava musí asi zvyknout :-D.
Veterinární prohlídkou prošli ,,všichni" poníci bez problémů.
První den, 22.9., se jelo zahajovací skákání. Druhý den se zahájilo 1. kolo mistrovské soutěže
vypsané (nesmyslně) na STYL, kde šli všichni poníci čistě. Vanesska s Myšlenkou obdrželi
známku 8,3 s Palinerem 7,6 a Nikol s Baby 5,0. Další den do 2. kola nastoupila po přepočtu
bodů z 1. kola stylu na trestné body Vanesska s handicapem 1. trestného bodu s Myšlenkou,
se 2 trestnými body s Palinerem a Nikol s Baby se 4. trestnými body.
Ve 2. kole šla Vanesska s Myšlenkou bez trestných bodů s Palinerem se kterým zároveň
startovala i v otevřené soutěži zaznamenala pád a Nikolka s Baby na posledním skoku za
chybku.
Do 3. kola a to zároveň finálového nastoupila Vanesska s Myšlenkou a zajela bez trestných
bodů. Nikol s Baby také bez chyby.
Vzhledem k tomu že letošní MČR kat. 8 - 10 let se jelo, jak jsem již výše zmiňoval, nesmyslně
1. kolo na styl tak se ani nekonalo rozeskakování. A po součtu trestných bodů byl výsledek
Vanesska s Myšlenkou 3. místo :-) a Nikolka s Baby 8.místo.
Letošní MČR bylo pro Vanessku premiérou, a Nikolka na to, že musela celé mistrovství
bojovat s neklidnou poničkou Baby, tak výsledek byl úžasný.
Holky si to užili a velké poděkovaní patří trenérce Anně Dvořákové a celému teamu JK Dianna
Sobotovice kteří holkám fandili.
Doufejme, že příští rok bude mít výprava Jihomoravské oblasti početnější zastoupení.
Dan Bahleda

