MČR v parkurovém skákání – senioři
V roce 2018 hostilo skokové mistrovství JO La-Boheme Zduchovice. O
medaile se zde ve dnech 25.-29.7. utkaly kategorie mladých jezdců, žen, jednotlivců,
družstev a mladých koní.
Do soutěže družstev přijeli reprezentovat Jihomoravskou oblast Tomáš Aberl –
Athena(JK Aberl), Vladimír Tretera - Gangster V/H Noddevelt(Sportovní stáj
Tretera), Klára Trunkátová – Forbes ( Jezdecká stáj Nutritis) a Zoltán TóthMichellangelo de la Bryére( JK Skrip Dobročkovice). Vladimír Tretera předvedl v
obou kolech profesionální výkon a s přehledem absolvoval obě kola bez trestných
bodů. Klára Trunkátová se premiéry na MČR zhostila také na výbornou. Z prvního
kola dovezla do cíle pouze jeden trestný bod za čas a druhé kolo zvládla čistě. Zoltán
Tóth zapsal pro družstvo v prvním kole 9 trestných bodů a výsledek z druhého kola,
kdy po problémech na parkuru nasbíral 21 trestných bodů, se škrtal. Přesně naopak
tomu bylo u Tomáše Aberla. Tomu se nepočítalalo 12 trestných bodů z prvního kola a
naopak ve druhém kole se mu dařilo. Dojel do cíle pouze s jednou chybou a tím
připsal na konto družstva 4 trestné body. Celkově naše družstvo nasbíralo 14
trestných bodů. Ze 16 družstev jim bohužel těsně unikly bronzové medaile, obsadili
4.místo, ale i tak to byl po delší odmlce vynikající výsledek.
Za Jihomoravskou oblast v kategorii mladých jezdců vyrazila do boje Klára
Dostálová- Mana3 ( JK Sever Brno). Z celkově 18 startujících vybojovala hezké
11.místo ( 12/0/12).
V soutěži žen nás zastupovala Veronika Jelínková s Forever ( JK Sever Brno)
a Sandra Tomaidesová s Winndor ( Sportovní stáj Tenerife) . Veronika Jelínková
bohužel po 12 tr.bodech z prvního kola ve druhém kole vzdala a skončila na 40.místě.
Lépe se dařilo Sandře Tomaidesové, s celkem 12 trestnými body ( 11/0/1) obsadila
hezké 16.místo.
Po delší době se opět na MČR vrátil šampionát 7 a 8 letých koní. Zde
Vladimír Tretera se 7letou Glierite po dvou kolech (9/5) obsadil 17. příčku a Sandra
Tomaidesová s Concaba (Sportovní stáj Tenerife) 18. (12/4) .
Všem účastníkům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci oblasti.
V Dobročkovicích 14.10.2018

Zoltán Tóth

