
Zahraniční výjezdy -  pony drezúra - 2011 

29. 4. - 1.  5. 2011 - polský Radzionkow - CDI***. I naše pony jezdectví bylo zastoupeno Kateřinou 
Rosickou s EMIL - R /JK Céva/, která absolvovala drezurní vystoupení v rámci CDIP z nichž 
nejúspěšnější byla FEI úloha pony jednotlivců,  v nichž zajela výsledek 61,930%. 

3. –  5.  6. 2011 – rakouský Ebreichsdorf -   CDNA . Na těchto národních závodech nás reprezentovala 
Nikola Grunthalová s Diamantem. Absolvovala FEI Pony úvodní  za 59,211%, FEI Pony družstev za   56, 
759 %  a  FEI Pony jednotlivců za   55,965 % . 

11. - 12. 6. 2011 – rakouský  Sonnenhof  - CDN. Zde startovala Tereza  Kamírová se svými sportovními 
poníky -  Lipton Sinaj, Princess Aida v  několika soutěžích stupně Z-L národních rakouských úloh - s 
výsledky nad 60%. / 68%, 60%, 66%, 59%, 60%, 73%, 68%/. 

11. - 12. 6. 2011 – německá  Horka  - závody se zahraniční účastí. Těchto závodů pro velké koně se 
zúčastnila Pavlisová Michaela  s pony  Van  Goghem. Startovala v  5 německých národních úlohách 
úrovně Z-L, výsledky -  65%, 60%, 67%,  55%, 57%. 

18. – 19. 6. 2011 - německý  Hagen -  CDIOP.   Na těchto mezinárodních závodech nás reprezentovala 
Nikola Grunthalová s Diamantem. Absolvovala 2 FEI Pony úlohy za  55,526%  a   55,219% .                                                                

ME pony 

26. -  31. 7. 2011 v Polsku, v jezdeckém centru Jaszkowo. Ekipa se skládala z Kateřiny Rosické se 
7letým pony Emilem-R, Nicoly Grünthalové s 18letým Diamantem a Barbory Kamírové se 7letým 
Lipton Sinajem. Všechny jezdkyně se účastnily soutěže družstev. První startovala Nicola s Diamantem. 
Diamant byl z techniky, která upravovala povrch  velmi rozrušený a Nikole, která zahajovala soutěž 
jako první po přestávce se nepodařilo ho již  zklidnit. Tato dvojice získala za svou úlohu 52,583 %. 
Jako druhá startovala Bára s Lipton Sinaj. První omyl v úloze znamenal pro zkušenou Báru ztrátu 
koncentrace a udělala bohužel ještě jeden omyl. I přesto byla úloha velmi plynulá, bez zásadních chyb 
a dvojice vybojovala 53,306 %. Kateřina s Emilem startovala jako poslední s výsledkem 58,000 %. 
Rozhodčí Emilovi a Sinajovi vytýkali nedostatek shromáždění a sebenesení. Z 51 zúčastněných byla 
Kateřina Rosická 47., Barbora Kamírová 50. a Nicola Grünthalová 51. 

Naše jezdkyně se do soutěže jednotlivců neprobojovaly, takže po čtvrteční soutěži je čekala až 
sobotní „cena útěchy", jako dalších 25 dvojic. Do této soutěže nastoupila již jen Kateřina s Emilem-R / 
58,711% - 22.místo/ a Barbora s Lipton Sinaj / 57,816% - 24.místo/.                                                    
Soutěž družstev: 1. Německo, 2. Holandsko..... 11. Česká republika 

Hodnocení – v porovnání se  zahraniční konkurencí mají naši jezdci nadané, ale mladé koně. Na 
mezinárodních závodech je běžný průměrný věk ponyho však nad 10 let. Naši jezdci většinou pracují 
s koňmi od obsednutí po zbytek své jezdecké pony kariéry – tedy 3-4 roky. Cena staršího drezúrního 
ponyho je pořád pro většinu jezdců nedostupná. Doposud také chyběla jakákoliv koncepce výběru 
naší reprezentace a snaha o cílené vysílání jezdců do zahraničí. Vše si řešili amatérsky jezdci se svými 
týmy sami.          

                                                                                                                                                                                   
Za  Pony komisi zpracovala Ing. Pavlisová Michaela,  4. 12. 2011 


