Mistrovství české republiky v parkurovém skákání dětí a juniorů 2018
Ve dnech 2. – 5. 8. 2018 se konalo v Martinicích u Březnice Mistrovství české republiky
v parkurovém skákání dětí a juniorů. Jihomoravskou oblast reprezentovalo celkem 10 jezdců a měla
obsazení v každé kategorii. Letošní mistrovství bylo pro Jihomoravskou oblast ve znamení úspěchu
v soutěžích družstev, kdy se obě reprezentační družstva účastnila dekorování a jedno bylo dokonce na
stupních vítězů.
V soutěži jednotlivců nejmladší věkové kategorie, tedy kategorii dětí na úrovni L*, L*, L** měla naše
oblast zastoupení pouze jedné jezdecké dvojice, a to Daniely Čermákové v sedle hřebce Radka. Po ne
příliš vydařeném prvním kole, ukázala dvojice své kvality v kole druhém a třetím a v celkovém
hodnocení (16 + 1 + 0 tr.b.) se dvojice umístila na 13. místě z 26 účastníků.
Do soutěže družstev dětí nastoupilo družstvo pouze ve tříčlenném složení jezdkyň Adriana Ivičičová
s Čarmenou, Daniela Čermáková s Unou Saphirou a Pavlína Plotnárková s Ofelií. Jezdkyně se
vypořádaly výborně s nástrahami prvního kola a všechny ho absolvovaly bezchybně, což jim zajistilo
vedení v soutěži. V druhém kole se mladé jezdkyně bohužel nevyhnuly chybám a musely se spolu
s družstvem Středních Čech rozeskakovat o bronzovou medaili. V rozeskakování jezdkyně ukázaly
pevné nervy a všechny zvládly kurz bezchybně, což jim zajistilo bronzovou medaili a stupně vítězů
z této dvoukolové soutěže (ZL + ZL).
Juniorská mistrovská soutěž, která byla pro mladší věkovou kategorii na úrovni L**, S*, S** měla
zastoupení jezdkyň Veroniky Kolářové s Carsey a obhajující mistryně z loňského roku, Kateřiny
Svěrákové s klisnou Arven 3. U Veroniky se bohužel již v prvním kole projevila nezkušenost jejího
mladého koně a byla ze soutěže vyloučena. Kateřina absolvovala tříkolovou soutěž s celkovým
součtem 5 tr.b., které nasbírala v prvních dvou kolech. Nejtěžší, třetí kolo absolvovala dvojice bez
trestných bodů a tento výsledek stačil v silné konkurenci na krásné 5. místo.
Do kategorie starších juniorů na úrovni S*, S**, S** se postavily dvě jezdkyně a každá měla po dvou
koních. Lucie Kumarová sedlala koně Concantus a Athos 17. Do třetího kola si díky lepším
výsledkům zvolila koně Concantus, který bohužel nepotvrdil důvěru, kterou v něj Lucie vložila a byla
ze soutěže po neposlušnosti vyloučena. Druhá jezdkyně sedlala koně Quissini a Green's Rio Mamore.
Po vyrovnaných výkonech z prvních dvou kol si zvolila do finále klisnu Green's Rio Mamore se
kterou v náročném 3. kole inkasovala jednu chybu a v celkovém součtu 12 tr.b. ze tří kol se dvojice
umístila na 9. místě výsledkové listiny.
Juniorské družstvo ve složení Bartoňková Nyna, Kolářová Veronika, Hojovcová Marie a Chyba Jiří
nemělo lehkou cestu po pádu jezdce Chyby v prvním kole, ale i tak se postavilo soutěži čelem a
nakonec skončilo na krásném 4. místě a zanechalo za sebou šest silných týmů.
V rámci otevřených soutěží můžeme zmínit úspěch Chantal Nové s klisnou Green's Rio Mamore
v páteční soutěži S*, kde se dvojice umístila na 2. místě. Další úspěch zaznamenaly teprve
dvanáctileté jezdkyně stáje Ruf, kdy se Adriana Ivičičová umístila na 1. místě a Pavlína Plotnárková
na místě 3. v páteční soutěži ZL.
Všem jezdcům gratulujeme k podaným výkonům, děkujeme za reprezentaci, skvělou atmosféru a
přejeme mnoho úspěchů při dalších startech.
V Brně dne 18. 9. 2018

Veronika Jelínková

