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TISKOVÁ INFORMACE č. 21
MARTINICE, 15. července 2012

Bílí koně tajemstvím k úspěchu v mistrovských Martinicích
Napětí do poslední chvíle, výborná kulisa a podpora diváků. Přesně to nechybělo v areálu
hotelového resortu Equitana Martinice na Příbramsku, kde se bojovalo ve dnech 12. – 15.
července o mistrovské medaile v parkurovém skákání. Ve třech kategoriích rozhodovalo o
medailích po základních kolech ještě rozeskakování na čas, kde šlo skutečně o všechno a jezdci
za mohutné podpory diváků předváděli ty nejlepší výkony. Neděle pak byla ve znamení vítězství
bílých koní a písmene C (Careful, Caros, Cascar).
Kromě dvoukolové soutěže družstev, která vyvrcholila v sobotu vítězstvím pražského celku, se medaile
rozdávaly v neděli, kdy proběhla třetí kola kategorií mladí jezdci, ženy a jednotlivci. Na nejvyšším stupni obtížnosti
T (150 cm) se utkali muži a jedna žena. Natálie Roučková však po prvním kole již nepokračovala. Do nedělního
závěrečné části nastupovali dva jezdci bez trestných bodů, a to Josef Kincl mladší s Cascarem a Rudolf Fiala s
koněm Casini´s Son-T. I přes jednu chybu na posledním dvojskoku po jinak bezchybné jízdě se ze zlaté medaile
radoval právě Josef Kincl. „Nervózní jsem byl, zvlášť proto, že sedlám koně jako je Cascar. Vím, že je výborný
skokan a nechci mu to zkazit. Dnes jsem vyhrál i díky jeho pomoci,“ pronesl vítěz. O druhé místo se rozeskakovali
Rudolf Fiala, který v neděli chyboval dvakrát, a Jiří Skřivan. Ten si naopak bezchybnou jízdou polepšil z průběžně
čtvrté pozice. Nakonec skončil třetí a stříbro vybojoval díky preciznímu výkonu v rozeskakování Rudolf Fiala.
Mezi mladými jezdci bylo po třech kolech jasno a na rozeskakování tak dojít nemuselo. Obtížné parkury do
stupně ST (140 cm), které stavitel Zdeněk Krpela postavil obtížněji než ženám, dokázala bezchybně překonat
pouze obhájkyně zlata Barbora Tomanová v sedle Carefula Franze Josefa. „Jsem moc ráda, že se to podařilo.
Kohen skákal loni moc dobře, ale letos mi to přišlo s Carefulem ještě jistější vítězství. Skákal zde výborně, a proto
se ještě rozhodnu na dalších závodech, se kterým z těchto koní pojedu na mistrovství Evropy do Ebreisdorfu.“
Druhá umístěná Barbora Vojtková obdržela 4 trestné body za chybu pouze v sobotní soutěži. I ona se chystá na
ME, ale pro ni to bude s koněm Caruso oproti Barboře Tomanové premiéra. Díky bezchybné nedělní jízdě si
polepšila Michaela Šínová, která v sedle Carsi získala nakonec bronz.
V přichystaném parkuru pro ženskou kategorii dělal nakonec největší problém stanovený čas. Jak se
medailistky po dojezdu shodly, parkur nebyl výjimečně obtížný, kdyby se nejednalo o třetí kolo mistrovské soutěže,
v němž již jde hodně o psychiku. Mnoho jezdkyň přes přílišnou snahu necválalo se svými koňmi dostatečně rychle.
Z boje o nejcennější kov se tak vyřadila průběžně vedoucí jezdkyně Hana Pokorná. S Channelem v neděli jednou
chybovala a trestný bod za čas ji odsoudil ke konečnému třetímu místu. Průběžně druhá Lucie Dzimasová v neděli
nechybovala, ale ke dvěma trestným bodům z předešlých dnů přidala na závěr další dva. Stejný celkový výsledek
obdržela i Lucie Poláková. Čtyři trestné body získala s koněm Caros za sobotní chybu na překážkách. Nakonec se
právě tato dvojice radovala z mistrovského titulu. „Podařil se mi vlastně po vítězství z Karlových Varů v roce 2005 a
Mostu v 2008 takový zlatý hattrick. V rozeskakování jsem šla jako obvykle, nejezdila jsem na horní hranici rizika.
Stále si vítězství pořádně neuvědomuji, ale i tak je to nádherný pocit.“
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Jak již bylo uvedeno, v sobotu odpoledne se rozdávaly medaile pro nejlepší družstva. Z počtu 17 přihlášených
celků se nejlépe představily zástupci Prahy (I a II), které skončily první (II) a třetí (I). Zlatý tým sestával z jezdců
Linda Vondráčková, Jakub Novotný, Ladislav Dub a Jan Pilecký. O stříbro a bronz rozhodlo rozeskakování, kdy
druzí skončili Středočeši.
Nejen z úst prezidenta ČJF a hlavního rozhodčího závodů Jaroslava Pecháčka zazněla chvála na průběh i
organizaci závodů. Pořadatelé akci nejen dobře připravili, ale poskytli jezdcům, koním i divákům výborné zázemí.
Podrobné výsledky najdete na www.csi-martinice.cz.
Hodinový sestřih těch nejzajímavějších momentů přinese Česká televize na programu ČT4 ve čtvrtek 19.
července od 21.00 hodin. Následně je naplánováno dalších pět repríz a nasazení pořadu i do internetového
vysílání.
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