MČR ve všestrannosti, Pardubice 19. – 22. 7. 2018
vedoucí ekipy: Roman Zvěřina
Jihomoravskou oblast v tomto roce reprezentovala poměrně početná skupina jezdců.
V kategorii seniorů to měli být původně hned čtyři zástupci. Roman Zvěřina s koněm Scooby Doo, ale
nakonec do závodu nenastoupil pro zdravotní indispozici koně, takže reprezentace oblasti zůstala na
bedrech třech dvojic.
V kategorii mladých jezdců pak jeden zástupce a jedno tříčlenné družstvo.

V seniorské CNC** , kde startovalo 26 dvojic, to byla Lucie Húsková s koněm ČIKO ze JK Ranch u
cesty, kdy v drezurní zkoušce inkasovali solidních 37,92 tr. b., v crosse za jedno vybočení na
překážkách 20 tr. b. v časovém limitu a v parkuru po dvou chybách 8 tr. bodů. Celkově z toho bylo
14. místo s celkově 65,92 tr. body.
Dalším zástupcem byla Eliška Opravilová s koněm Dunkas ze stáje Stillus Equester Czech Team.
Drezurní zkoušku zvládla dvojice 32,29 tr. bodu, terénní část po chybě na shoditelném prvku
překážky za 11 tr. b. a penalizaci za překročení času za 6,4 tr. bodu celkem za 17,4 tr. bodu. Parkur
pak dokončila za jednu chybu a čtyřbodovou penalizaci za čas, tedy dohromady s osmi trestnými
body. Celkově tedy dvojice vybojovala, jako nejlepší z našich seniorských, jezdců 10. příčku
s celkovým zatížením 57,69 tr. bodu.
Třetím zástupcem naší oblasti byla Hana Maxerová s koněm Cymes ze stáje Equiteam.
Drezurní zkoušku absolvovala dvojice za 43,4 tr. bodu, terénní jízdu pak pro trojí neposlušnost koně
nedokončila.

V kategorii mladých jezdců poté hájila oblastní barvy Eliška Pavlová s koněm Ally 2 za Jezdecký klub
Panská Lícha. V soutěži startovalo 10 dvojic.
Eliška se slušně provedenou drezurní úlohou usadila průběžně na pátém místě s 35,22 tr. body.
Oproti loňskému roku předvedla bezchybnou terénní jízdu pouze s drobnou penalizací za čas – 5,6 tr.
b. a po dvou chybách na parkuru soutěž dokončila celkově na šestém místě s 48,82 tr. body.

V kategorii družstev reprezentovala oblast trojice jezdců ve složení Hana Maxerová s koněm
Inesperado, Josef Volf s koněm Celtic a Soňa Hložková s koněm Duffy .
Jihomoravskému družstvu byla osudná absence čtvrtého člena, kdy je možné nejhorší výsledek škrtat
Letošním výsledkem je tedy celkově 12. pozice ze čtrnácti týmů po zisku 178,89 tr.b.
Jednotlivě výsledky vypadaly takto:
Hana Maxerová: 38,13 tr. b. drezůra, 40 tr. b. cross, parkur 21 tr.b.. Celkově 99,13 tr.b.
Soňa Hložková: 33,33 tr.b. drezůra, 0 tr. b. cross, parkur 8tr.b., celkově 41,33 tr.b.
Josef Volf: 33,53 tr. b. drezůra, 0 tr. b. cross, 5 tr. b parkur, celkově 38,53 tr. b.
Celá ekipa hodnotí závody velmi kladně.
Crossová trať , oproti loňskému roku o něco méně náročná, byla připravena naprosto korektně a
vyladěna do nejmenších detailů.
Celkově byla akce organizačně velmi dobře připravena a zvládnuta, ať už se jedná o zázemí,
parkování, ustájení, tak o práci činovníků závodů a technického personálu.
Slabinou bylo opět opracoviště. Stravování bylo možné v dostihovém klubu, na závodišti bylo možné
zakoupit stravenky dle potřeb každého účastníka.

Další možnost stravování - v suterénu tribuny pak bylo druhou slabinou akce, kde kvalitu jídla
nehodnotíme příliš pozitivně.
Organizátor zorganizoval velmi hezké slavnostní zahájení na místním zámku.
Za celou ekipu děkuji pořadatelům
A děkuji taktéž všem členům ekipy a realizačním týmům za reprezentaci oblasti.

