Nic už nebude takové, jako kdysi,
ale všechno může být takové jako ještě nikdy.

Vítězové výkonnostního
žebříčku pony 2011
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Drezura – kategorie jezdců 8 – 12 let
Markusková Tereza - Sportovní stáj Donthová
LIMETREE ARACORN
G/2002/CZE/WELSH/ maj. Markusková Pavlína/tm.Hd.

Terezka se nám na scéně ponysportu
objevila v roce 2010, to jsme měli
možnost Terezku vidět poprvé a to na
Mělníce či v Nebanicích. Na mistrovství
ve Zduchovicích obsadila v mistrovské
soutěži třetí místo a z mistrovství si
vezla domů bronz. V zahajovací soutěži
byla ještě o příčku lepší. V rámci
hodnocení drezurního žebříčku byla
Terka v roce 2010 celkově pátá.
V roce „2“ nebo spíše 2011 se Terezka
díky svému až možná „nakažlivému“
úsměvu stává hvězdou mladší
kategorie. Každý její start je ódou na
radost a krásně předvedené úlohy jsou
náležitě i ohodnocovány. Terezka vítězí
dalo by se říci, kam přijede. Karlovy
Vary, Dražka i Epona. Na to své,
dosavadní určitě největší vítězství, si
zajela do Zduchovic na mistrovský
podnik. Po prvním kole se zdálo vše
jasné, ve druhé nám Terezka trošku
zabloudila, ale ani to jí nepřipravilo o
titul. K mistrovskému titulu si pro rok
2011 vysloužila i další velké vítězství, a
to v rámci drezurního výkonnostního
žebříčku mladší kategorie.

www.ponyeuweb.cz

Stránka 2

Drezura – kategorie jezdců 13 – 16 let
Rosická Kateřina - JK Céva
EMIL - R
G/2004/CZE/WPB/Christy Haller 807/4/394 Gera/Ernford
Grenadier 575/sm.běl.

Kateřina vítězí v drezurním žebříčku
počtvrté za sebou! Jednou v mladší
kategorii a třikrát v této starší kategorii
jezdců! V roce 2007 skončila druhá
s klisnou BETINOU, a od roku 2008 pak
EMIL-R s Kateřinou vítězí!
V letošním roce má za sebou úspěšný
start na CDI v polském Radzionkowu a
byla nejúspěšnější členkou našeho
týmu na ME Pony v polském Jaszkowu.
Kateřina v rámci letošních startů
absolvovala s EMIL-R i drezurní úlohy
stupně obtížnosti „S“ s velkými koňmi .
Podařilo se jí i v rámci těchto úloh
zvítězit. Nejcennější vítězství si asi
schovala do Zduchovic, kde na sklonku
srpna v rámci mistrovského podniku
zvítězila a obhájila tak mistrovský
titul z roku
2010.
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Skoky – kategorie jezdců 8 – 12 let
Heřmanová Lenka - Jezdecký klub Mělník
FÍK
G/2000/CZE/PONY/Vento B 634/Tata/Makao 210/JK Mělník/
tm. Hd.

Lenku při vstupu na scénu ponysportu
v roce 2010 pod trenérským vedením
Vladimíra Mestenhausera znal
málokdo. Koně, kterého však Lenka
sedlala, nebylo nutné moc
představovat. A tak s FÍKEM ihned ve
své prvním roce Lenka dokázala zvítězit
nejen v celkovém hodnocení žebříčku
mladší kategorie, ale dařilo se jí
kupříkladu i ve finále nejstaršího
seriálu pro pony u nás. Lenka je z roku
2010 vítězkou Ponyligy.
Do roku 2011 tedy už vcházela jako
matadorka a vše potvrdila! Rozšířila
počet koní o SABINU, VÍLU, JITŘENKU.
Počet vítězství u Lenky vyjmenovat by
bylo asi hodně náročné, neb jich bylo
opravdu mnoho. Zajímavostí je, že po
roce dokázala opět zvítězit v
listopadovém finále seriálové soutěže
Ponyliga 2011, v září získává celkové
vítězství i v seriálu Equiservis channel
star ve Zduchovicích a následně vítězí i
v celém
hodnocení mladší
kategorie jezdců
výkonnostního
skokového
žebříčku.
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Skoky – kategorie jezdců 13 – 16 let
Hrudková Marie - TJ Sokol Kladno – Jezdectví
PEGAS 12
G/1998/SVK/X/ Hrudková Marie/ teč.Běl.

V rámci starší věkové kategorie vítězí
Maruška poprvé! Ale vítězství v rámci
žebříčku to první rozhodně není.
Připomeneme si předloňský triumf
ještě v rámci mladší věkové kategorie,
tedy rok 2009 a vítězství s FÍKem,
mimo jiné s FÍKem bodovala už v roce
2007.
V roce 2010 byla Maruška s PEGASem
druhou nejlepší domácí dvojicí v rámci
GP CSIP Zduchovice, kde skončila na
pěkném třetím místě. Na MČR ve
Zduchovicích skončila na čtvrtém místě
a stejnou příčku tedy čtvrtou obsadila i
v rámci výkonnostního žebříčku za rok
2010.
Rok 2011 byl pro Marušku zdá se ještě
vydařenějším. Absolvovala nejen řadu
domácích startů, ale úspěšně dokončila
i GP v rámci CSIP Zduchovice,
absolvovala i výjezd do Jaszkowa (PL)
na CSIP.
HERBOLINA, TIM-TAM a PEGAS pony
trojlístek s kterým
Maruška
bodovala
v roce 2011.
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Všestrannost – kategorie jezdců 10 – 16 let
Votavová Šárka - J + J Votava
LIPTON KITE
G/2006/CZE/PONY/Bonsay 920/Frankenhoeh's
Komtessa/Kimber 1 1019/Votavovy Jitka a Šár/Ryz.

Šárka díky své všestranné jezdecké
orientaci ovládla pro sezonu 2011
výkonnostní žebříček všestrannosti.
Po osmém místě v sezoně 2010 je to
opravdu značný posun vpřed. V roce
2010 se výtečně Šárce dařilo v rámci
všestrannosti v červnových Lošticích,
kde obsadila druhé místo. Absolvovala
i závody v Rudné pod Pradědem,
Kolesách či mistrovské všestranné
Pardubice.
V roce 2011 ihned na úvod sezony
vítězí v soutěži všestrannosti
v Pardubicích, další vítězství přidává
v červenci v Humpolci a třetí vítězství si
připisuje v září Rudné p. P.
Šárka absolvuje i samostatné soutěže
v drezuře i skákání. Zúčastníla se i
drezurního mistrovství ve
Zduchovicích.
Na mistrovském všestranném podniku
v Lošticích končí na druhém místě.
Sezóna 2011 byla pro Šárku, co se týká
výsledků, zatím asi tou nejvydařenější.
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