Ve dnech 6. – 9. 7. 2017 proběhlo Mistrovství České
republiky v parkurovém skákání dětí a juniorů ve
středočeských Hořovicích.
Mistrovství se zúčastnila poměrně početná ekipa. V
kategorii děti – jednotlivci Tereza Jakubcová JK Tachov
se dvěma koňmi, v kategorii starší junioři Michaela
Rodová JK Tachov se dvěma koňmi, Petr Dajbych Stáj
Ing. P. Dajbych se třemi koňmi, z nichž jednoho po
prvním kole jednotlivců poskytl do družstva juniorů
oblasti a Daniel Rolínek JK Tachov Vilémov se dvěma
koňmi, z nichž také jeden po prvním kole byl vybrán do
družstva.
V kategorii mladších juniorů soutěžila
Hofmeisterová JK Tachov s jedním koněm.

Kristýna

V kategorii družstev bylo jedno družstvo dětí a dvě
družstva juniorů, z nichž jedno bylo bohužel tříčlenné,
což je vždy pro družstvo handicap, neškrtá se žádný výsledek.
Ve čtvrtek zahájila většina jezdců oblasti zahajovacím tréninkem. Vlastní mistrovské soutěže probíhaly od pátku. Jako první začínala
soutěž dětí, v níž T. Jakubcová absolvovala s oběma koňmi bez trestných bodů. V kategorii juniorů mladších K. Hofmeisterová získala
1 tr.b. za čas.(Stavitel parkuru p. M. Behrens SRN měl všechny parkury změřeny s ideální dráhou a dobrým tempem, takže trestné
body za čas nebyly vyjímkou.).
V kategorii starších juniorů absolvovala M. Rodová první kolo s Arniekem H s 0 tr.b., s Ruberthou R s jednou chybou. P. Dajbych s
Dumolem bez tr. bodů ( rozhodnuto do družstva), s Allo Allo se 4. tr.b.a s Merrychristmas bez tr.b., Sirius Black s D. Rolínkem se 16
tr.b.
První kolo kategorie děti družstva začínalo v odpoledních hodinách a družstvo ve složení T. Jakubcová, S. Kodadová, N. Egrová a H.
Chadimová získalo celkem 9 tr. bodů.
V kategorii družstva junioři reprezentovala oblast dvě družstva a to ve složení D. Rolínek, P. Dajbych, M. Rodová a A. Vitáková a
druhé družstvo bohužel tříčlenné S. Rýdlová, S. Nosková a
J.Králová.Škoda,že s výsledky z prvního kola se v konkurenci 14 družstev do druhého kola nedostalo ani jedno družstvo. Překvapily
výsledky v družstvech i v jednotlivcích, kdy jezdci zřejmě nezvládli atmosféru MČR a dopustili se chyb, které v průběhu sezony na
závodech nedělali.
Velkou radost udělalo družstvo dětí, kdy tři jezdkyně se zúčastnily poprvé MČR a dosáhly s družstvem na velmi pěkné, dekorované
čtvrté místo.
V sobotu se jela kromě finále družstev druhá kola jednotlivců. T. Jakubcová znovu s oběma koňmi bez tr.b., K. Hofmeisterová s 12
tr.b., M. Rodová s Arniekem s 0 tr.b. s Ruberthou s 5 tr.b., P. Dajbych s Merry s 0 tr.b. a s Allo Allo se 4 tr.b., D. Rolínek byl jedním z
jezdců, kteří v průběhu roku podávají výborné výsledky (Martinice, Poděbrady, Klatovy apod.), ale MČR se mu v letošním roce
nepodařilo.
Na nedělní finále připravil stavitel M. Behrens obtížné parkury, které opravdu prověřily jezdeckou úroveň, jak dětí, tak juniorů.
V kategorii dětí obsadila T. jakubcová s Acobatou T až po rozeskakování 5 jezdců pěkné 5. místo, když všechna kola absolvovala bez
tr. bodů.
V kategorii mladších juniorů K. Hofmeisterová s Apollo absolvovala 3. kolo nejlépe ,se 4 tr.b. a celkově se zařadila na 9. místo.
V kategorii starších juniorů nejlepší výkon předvedla M. Rodová s Arniekem H, kdy jediná chyba ze třech kol znamenala krásné 3.
místo a bronzovou medaili. O první a druhé místo se jezdkyně rozeskakovaly. Daniel Rolínek do třetího kola nenastoupil a P. Dajbych
zvolil klisnu Merrychristmas, kterou třetí kolo nezastihlo v nejlepší zdravotní formě a dvojice soutěž nedokončila.
V průběhu MČR byly některé soutěže vypsány jako otevřené, na čas, a i zde jezdci oblasti zaznamenali několik úspěchů. V ZL 2. Místo
D. Rolínek a Sam,7. Místo A. Vitáková a Carmen,L** D. Rolínek Sirius Black 5. místo,ZL H. Chadimová Calite 1. místo,L** S. Nosková
Belize 5. místo,L* A. Vitáková 9. místo.
Celkově bychom medailistce a umístěným chtěli pogratulovat za předvedené výkony. Parkury z dílny M. Behrense byly zejména
druhá a třetí kola na vysoké obtížnosti, včetně času a většina jezdců oblasti předvedla dobré výkony.
Ing. Eva Mentlíková

