Zpráva o disciplíně - rok 2012 v pony sportu

[2012]

• Skoky – zpracoval - Ing. Mestenhauser
1.

Starty na mezinárodních závodech

Z tříčlenného representačního kádru „A“ (Marie Hrudková, Viktor Trávníček, Nicola Grunthalová) se s
cílem získání kvalifikace a zkušeností pro start na ME Pony zúčastnila série mezinárodních závodů pro
pony pouze Nicola Grunthalová s Primus de Laube a Beauty.
Zúčastnila se CSI Linz, CSIP Arezzo, CSIP Moorsele, CSIP Fontainebleau, CSIP Zduchovice.
Přestože dosáhla na těchto závodech řadu velmi dobrých výsledků, rozhodl se realizační team této
jezdkyně se MEP nezúčastnit - zejména situaci zkomplikovalo zranění koně Primus v závěru přípravy.
Jediné mezinárodní závody pro děti na pony CSIP Zduchovice absolvovalo v malé rundě pro pony 8
domácích jezdců a ve velké rundě tři.
V listopadu 2012 proběhl vcelku úspěšně start na CSIP Linz - Marie Hrudková a Kateřina Kučerová.
2.

Starty v zahraničí na národních závodech

Závodů se statusem CSN pro pony se zúčastnila v letošním roce řada jezdců na pony. Byly to tyto závody
na území Rakouska,Polska a Slovenska:
CSN Gut Reuhof - halové, CSN Markgrafneueseidel, CSN Ranshofen, CSN Gut Reuhof –venkovní, CSN St.
Polten
Na těchto závodech dosáhla většina účastníků, řadu předních umístění i vítězství, převážně v soutěžích
do výšky 80 až 105 cm, včetně soutěží na styl. Nejčastěji se výjezdů zúčastňovali svěřenci Kateřiny
Vašákové reprezentující JK Český dvůr Sofie Najmanová, Petra Gabryšová, Adéla Matějovská, Hana
Bařtipánová a Petra Krupková. Dále reprezentovali Petr Dajbych, Kateřina Kučerová, Šárka Tůmová,
Justýna Ducká, František Stružinský, Petr-Jan a Lukáš Matuškovi, Klára Volná
V listopadu je naplánován ještě výjezd na CSN Markgrafneueseidel.
3.

Domácí skokové soutěže

Počty dětí startujících ve skokových soutěžích se po několika letech jejich snižování v letošním roce
výrazně zvětšily. Odráží to i počet bodujících ve výkonnostních žebříčcích. K nárůstu došlo zejména v
kategorii nejmladších dětí, které nově složily Zkoušky základního výcviku a začaly se zúčastňovat
skokových soutěží.
Paralelně s tím však nedošlo k zlepšení jezdeckého projevu většiny. Aby tomu tak nebylo, provedla pony
komise několik opatření:




Styl šampionát – projekt multifunkční, souběžně produkující kvalitní stylové rozhodčí
Šampionát nadějí – soutěž při MČR pony
Podpora soustředění dětí na pony

V prvních dvou případech se jedná o novinky a přesto přinesly v prvním roce hmatatelnou odezvu.
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Pořadatelské aktivity:
Mimo tradičních celoročních soutěží pro děti na pony jako jsou Pony liga, Pony festivaly, Pohár
primátora se poprvé jezdil v severočeské oblasti i Sapril cup. Soutěže pro pony již vypisují plošně i mnozí
pořadatelé, kteří tak v minulosti nečinili, při závodech pro velké koně. Na jednu stranu to přináší
omezení počtů startů na tradičních závodištích, na druhou stranu to přitahuje nové účastníky.
Mistrovství české republiky
MČRP se v letošním roce konalo poprvé jako čtyřdenní akce. V rámci zahajovacích soutěží proběhla i
finálová soutěž Styl šampionátu pro kvalifikované jezdce posuzovaná zahraničním rozhodčím. Ve všech
kategoriích došlo k rozeskakování jak o zlatou medaili, tak o medaile další a průběh soutěží ukázal, že
není třeba cokoli na modelu, sportovně technických podmínkách i kvalifikacích do budoucna upravovat.
Dobrou účast měl i Šampionát nadějí i přesto, že se o jeho definitivní podobě dozvěděla veřejnost velmi
pozdě a že ve všech třech kolech jsou jezdci hodnoceni subjektivně, nikoliv klasicky. Je jisté, že když
bude tato soutěž vypisována v nezměněné podobě v dalších letech, stane se velikým motivačním
faktorem pro začínající děti.

• Všestrannost – zpracovala N.Knopová
V roce 2012 se účastnilo soutěží ve všestrannosti cca 30 dvojic z celé České Republiky.
Vrcholnou událostí letošního roku bylo, že se dvě dvojice dostaly na Mistrovství Evropy dětí na pony ve
Francii - Fontainebleau, které se konalo 17. - 22. 7. 2012 a to Barbora Kamírová – LIPTON SINAJ a Marie
Dvořáková – CHOCK. O účast usilovaly ještě další dvě dvojice Viktorie Theimerová – SAGAR, která
bohužel po splněných kvalifikacích pro náhlé onemocnění koně nemohla na start ME nastoupit a také
Šárka Votavová – LIPTON KITE, který sice vede žebříček pony ve všestrannosti, ale mezinárodní
kvalifikační start nesplnily. I tak patří těmto jezdkyním za jejich úsilí poděkování.
Samotný průběh ME, kdy se po perfektním výsledku v drezurní zkoušce Barbora Kamírová usadila na
krásném 9. místě z 52 startujících, ale bohužel po třech neposlušnostech v terénní jízdě byla ze soutěže
vyloučena. Marie Dvořáková dokončila kompletní soutěž ME pony celkově na 40. místě. Chybovala
jednou v terénní jízdě a tři shození na parkuru – škoda špatného výkonu v drezuře, zde musí tato dvojice
hodně zapracovat. Výsledek je však úspěchem a je vidět, že naše jezdkyně mají na to, aby se takto
významných soutěží účastnily. Během roku tento kádr A poctivě vybíral kvalifikační soutěže a menežoval
koně tak, aby se na ME dostalo celé družstvo. Bohužel se to nepovedlo, ale i tak je to pro děvčata a
vůbec všechny, kteří se jen nadechli atmosféry Mistrovství Evropy dětí na pony velká zkušenost. Všem
bych chtěla velice poděkovat za to, že celou přípravu a cíl ME ve Francii prožívali a dělali pro to
maximum.
Nejvýznamnější soutěží v České republice bylo Mistrovství ČR dětí na pony, které se konalo 13.-15.7. na
závodišti v Humpolci. Krásný a tradicí opředený areál Humpolce nabízel skvělé zázemí pro jezdce, koně i
diváky. Největší zklamání bylo asi to, že pozornost našich nejmenších velmi zastínily další soutěže, jako
MČR senioři, soutěže Zlaté podkovy a další.(149 startujících dvojic). V mladší kategorii 10-12 let
startovaly pouze 3 dvojice a zvítězila Zuzana Baloušková s BABY. V kategorii 13-16 let soutěžilo mezi
sebou 11 dvojic. Zvítězila Eliška Octová s BLUEBERRY VALMART.
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Druhým tradičním a významným podnikem bylo finále 47. ročníku Zlaté podkovy rovněž v Humpolci, kde
jede soutěž pony jako jediná soutěž společná pro všechny jezdce na pony 10-16 let. Zde v termínu 24. 26. 8. zvítězila dvojice Šárka Votavová – Lipton Kite.
V tomto roce jsme také motivovali nejen kádr A, tudíž jezdce připravující se na ME, ale i kádr B a ostatní
jezdce, kteří se chtějí všestrannosti se svými poníky věnovat, zahraničními výjezdy. A můžeme být rádi,
že se opravdu do zahraničí vyjeli podívat, a v některých případech i zvítězit. Rakousko- Wiener Neustat,
Stadl Paura, Polsko- Strzegom, Rybnik.

• Drezura – zpracovala Ing.Pavlisová
•

Národní soutěže

Oproti roku 2011 se do drezúrních soutěží zapojilo ve věkové kategorii 8-12 let o 11 dvojic více / celkem
57 /, a v kategorii 13-16 let dokonce o 32 / také 57 dvojic/. Je viditelný i posun ve výkonnosti.
Celoročně probíhal nový seriál v rámci Českého drezúrního poháru Wintermühle Trophy Pony , do
kterého se i přes propagaci a dostatečný počet drezúrních dvojic dané úrovně na naší pony drez.scéně
zapojilo poměrně málo dvojic. Přesto finále společné s drez.pohárem velkých koní se setkal s velkým
ohlasem, zvláště premiérově zařazený nedělní kúr pro pony. Vítěz - Tereza Markusková s Limetree
Aracorn.
MČR pony – úroveň Z - 8-12 let – pony S+A – 11 startujících – 1.místo T.Markusková - Limetree Aracorn,
pony B – 14 startujících A.Vyštajnová – Dollom Moonlight, 13-16 let – 14 startujících - B.Kamírová –
Lipton Sinaj.
•

Reprezentace

Z kádru A, který byl původně 3-členný, zůstaly 2 dvojice – B.Kamírová s Lipton Sinaj a M.Pavlisová s
Diamant 424 . E.Orctová upřednostnila přípravu na všestrannostní soutěže. V kádru B figurovalo na
začátku sezóny 10 jezdců/ Z.Baloušková, A.Hanáčková, A.Hrudková, A.Ludvíčková, D.Vegrichtová,
S.Vingrálková, Š.Votavová, A.Vyštajnová, L.Matuška, V.Theimerová/.
Březen – Kotingbrunn – Rakousko - Barbora Kamírová – Lipton Sinaj – úroveň úloh L-LM – skvělé
výsledky 60- 67%.
Květen – Horka – Německo - Michaela Pavlisová - Holsteins Dirigent - obtížnosti A- 62%, 69%, 71%.
Červen - CDI Brno – Michaela Pavlisová s Diamant 424 - FEI úlohy pony – výsledky 57-60%
Září - CDI 3* Leudenlange – Lucembursko - Michaela Pavlisová s Diamant 424
Říjen - Weikersdorf – Rakousko - drezurní závody CDN,výjezd větší skupiny:
-obtížnost A - nová dvojice A.Hrudková s Elchsofs Reinout –58-63%, S.Vingrálková s Kenym a EmilemR
- 58-64%, J. Sekaninová s Bakem – 55-56%, M.Pavlisová s Holsteins Dirigent / 63-66%/
-obtížnost L – T.Markusková s Limetree Aracorn / vyrovnané výsledky – 60-65%/, A.Hanáčková s
Grenadiérem /58-61%/,
- obtížnost LM - M.Pavlisová s Diamantem 424 – 60-64%.

5. listopadu 2012

Za komisi pony Mgr.J.Perníčková,manažerka
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