
1. kolo kvalifikace na Mezinárodní soutěže chladnokrevných koní
                             Valašské Meziříčí 26.5.2007






     V sobotu 26. května 2007 se za krásného slunečného počasí konalo ve Valašském Meziříčí - Podlesí 1. kolo kvalifikace na  Mezinárodní soutěže chladnokrevných koní . Tato soutěž se jezdí v páru, přičemž startovat mohou koně,  kteří v daném roce dosáhnou tří let. Celá soutěž se skládá ze tří částí a to  formanské jízdy, ovladatelnosti v kládě a těžkého tahu . Každá soutěž se hodnotí samostatně - vítěz dostane jeden bod, druhý v pořadí dva body atd. Po skončení soutěží se body ze všech tří soutěží sčítají a celkově vítězí ten kdo dosáhne nejmenšího počtu bodů. 

Soutěží se zúčastnilo celkem osm soutěžních dvojic, kteří si před začátkem soutěží vylosovali pořadí ve kterém pak startovali po celý soutěžní den. 

1 ) pan Petr Novák z Klokočova se spřežením čtyřletých valachů tmavých ryzáku , v majetku 
 v majetku Vítkovské zemědělské s.r.o. Klokočov  69/820 Importem 
 po 2367  Brys  a 69/818 Ironem po 2367 Brys 
2 ) pan Stanislav Maurič z Dambořic se spřežením plemenných hřebců,  pětiletým slezským norikem , hnědým běloušem 2885 Steimanem po 2691 Streimur , v majetku pana Ladislava Karáska z Velké nad Veličkou a tříletým černým hnědákem plemene českomoravský belgik 2954 Baronem ze Zubří po 2566 Baron , v majetku KVATRO-EKOSTATEK s.r.o, Velká nad 
3) pan Václav Mišák z Otrokovic se svým spřežením ryzáků Sonym a Standou 
4) pan  Pavel Reichl z Dolního Benešova se svými  hnědými klisnami slezského norika osmiletou  67/475 Xenou po 2677 Nýr a jedenáctiletou 69/222 Savanou po 2414 Hegar-1
5) pan Miroslav Košťál z Vysoké Srbské se svým spřežením černých hřebců Hispanem a Haraklitem. 
6) pan Jaroslav Petřek ze Zubří se spřežením svých hnědých klisen sedmiletou 72/484 Sasankou po 2691 Streimur a šestiletou 72/521 Rulou po 2637 Ryo 
7) pan Jan Blizňák z Podlesí s plemennými hřebci slezského norika , tříletým tmavým ryzákem 2952 Brysem slezským po 2367 Brys , v majetku KVATRO-EKOSTATEK s.r.o., Velká nad Veličkou a šestiletým hnědým skvrnitým běloušem 2868 Nacho Salazarem- ZV po 2677 Nýr , v majetku pana Ladislava Karáska z Velké nad Veličkou .
8) pan Vladimír Hajtmar z Rovenska se spřežením  v majetku JUMA PLUS s.r.o ze Zlína, čtyřletým  plemenným hřebcem slezského norika ryzákem 2915 Ronem po 2639 Ramgoš a tříletým hnědým norickým  hřebcem 54/16 Rainer po 2639 Ramgoš .

První soutěží byla formanská jízda ve které na soutěžící čekalo celkem 12 překážek. Kromě klasických průjezdů branek to byl ještě průjezd profilem U a L, couvání, přejezd valu a průjezd suchého příkopu. Sborem rozhodčích byl stanoven chod koní klusem s tím že od překážky č. 12 mohl být chod koní libovolný. Vítězem této soutěže se stal pan Jaroslav Petřek s klisnami Sasanka a Rula v čase 1,57 min bez trestných minut, na druhém místě skončil pan Jan Blizňák s plemennými hřebci  2952 Brys slezský a 2868 Nacho Salazar-ZV v čase 2,12 min bez trestných minut a třetí pan Vladimír Hajtmar s plemenným hřebcem 2915 Ron a hřebcem Rainer v čase 2,20 min bez trestných minut. Čtvrtý pak skončil p. Mišák se Sonym a Standou který byl penalizován za dvě chyby  10 trestnými vteřinami a jeho celkový čas byl 2,24 min, pátý byl p . Reich s klisnami Savanou a Xenou , který byl za jednu chybu penalizován 5 tr . vteřinami a jeho celkový čas byl 2,29 min, šestý byl p . Maurič s plemennými hřebci 2885 Steimanem a 2954 Baronem ze Zubří, který byl za čtyři chyby penalizován 20 tr . vteřinami a výsledný čas byl 2,43 min , sedmé místo patřilo panu Košťálovi s hřebci Hispan a Haraklit, který sice předvedl bezchybnou jízdu ale výsledný čas 2,50 min na lepší místo nestačil a na osmém místě skončil p . Novák s valachy Importem a Ironem, který byl za jednu chybu penalizován 5 tr. vteřinami a výsledný čas byl 3,06 min. 

Po přestavení trati se pokračovalo druhou soutěží,  kterou byla ovladatelnost v kládě. Zde na soutěžící čekaly na trati překážky jako  průjezd brankou, tlačenou kládou museli shodit dva kužely čelem klády, přejetí valu , kde bylo třeba v určených místech dvakrát zastavit a 5 vteřin stát, protažení suchého příkopu . 
Nejlépe si z nástrahami trati poradil pan Mišák se Sonym a Standou v čase 5 minut, následován panem Košťálem s Hispanem a Haraklitem v čase 6,17 min, třetí skončil pan Reichl se Savanou a Xenou v čase 6.46, čtvrté místo patřilo panu Petřekovi se Sasankou a Rulou , páté místo panu Hajtmarovi s 2915 Ronem a Rainerem a šesté místo panu Blizňákovi s 2952 Brysem slezským a 2868 Nacho Salazarem -ZV. Tuto soutěž nedokončil pan Maurič s plemennými hřebci 2885 Steimanem a 2954 Baronem ze Zubří, kterému na překážce číslo 2 praskla očka na vahách  a pan Novák s Importem a Ironem , který soutěž vzdal na doporučení rozhodčích po problémech na překážce číslo 2. 

Poslední třetí soutěží byl těžký tah. Tato soutěž měla pět kol , kde v prvním kole byla na saních , které se táhli na vzdálenost 20 metrů a na překonání této dráhy měl soutěžící minutu, váha 1 500kg, v druhém 1 700 kg, ve třetím 1 900 kg, ve čtvrtém 2 100 kg a v pátém 2 300 kg. Hned v úvodním kole vypadl pan Novák s Importem a Ironem, kterému se nepodařilo v časovém limitu překonat trať a byl vyloučen, následující kola již překonali všichni zbylí soutěžící bez problémů a tak všichni shodně obsadili první místo  a získali jeden bod do kvalifikace. 
Pořadatelé však tuto soutěž potřebovali též samostatně vyhodnotit a tak se sbor rozhodčích domluvil že udělí ceny dle stylu tahu jednotlivých soutěžících koní . Na pátém místě tak skončilo spřežení pana Petřeka Sasanka a Rula, čtvrté bylo spřežení 2915 Ron a Rainer vedené panem Hajtmarem, třetí skončilo spřežení vedené panem Blizňákem 2952 Brys slezský a 2868 Nacho Salazar , druhé místo obsadilo spřežení pana Košťála Hispan a Haraklit a první místo obsadilo střežení vedené panem Mauričem 2885 Steiman a  2954 Baron ze Zubří. 

Po skončení všech tří soutěží došlo k sečtení výsledků a dekorováním jednotlivých soutěží a na závěr pak celého kvalifikačního kola . Ceny předali členové sboru rozhodčích paní Ondřejová a pan Nedbálek a dále pak zástupce sponzora Lesů ČR s.p pan Tesař. 
Dekorováno bylo pět prvních soutěžích v každé soutěži . Jelikož po sečtení výsledků ze všech tří soutěží měli dva soutěžící stejný počet bodů rozhodoval , dle pravidel výsledek ze soutěže č.1 formanské jízdy. 







Konečné pořadí 1. kvalifikačního kola 

1. místo    pan Jaroslav Petřek           Sasanka a Rula                                          6 bodů
2. místo    pan Václav Mišák             Sony a Standa                                            6 bodů
3. místo    pan Jan Blizňák                2952 Brys slezský a 2868 Nacho Salazar   9 bodů 
4. místo    pan Vladimír Hajtmar      2915 Ron a Rainer                                      9 bodů
5. místo    pan Pavel Reichl              Savana a Xena                                            9 bodů
6. místo    pan Miroslav Košťál        Hispan a Haraklit                                       10 bodů

Panu Mauričovi a panu Novákovi se toto kolo kvalifikace nezapočítává jelikož nedokončili  soutěž č.2 a tak dle pravidel , která jsou k dispozici na www.aschk.cz byli hodnoceni pouze v dílčích soutěžích 



Pro  potřeby národní kvalifikace na ME bude použit následující  bodový klíč:
1.  místo 20 bodů
2. místo 17 bodů
3. místo 15 bodů
4. místo 14 bodů
5.  místo 13 bodů
každé  další umístění o 1 bod méně (12, 11, atd.)

Postupuje  prvních 6 s nejvyšším počtem bodů


Po prvním kole jsou tedy výsledky následující 

1. pan Jaroslav Petřek            Sasanka a Rula                                                20 bodů
2. pan Václav Mišák              Sony a Standa                                                  17 bodů
3. pan Jan Blizňák                 2952 Brys slezský a 2868 Nacho Salazar        15 bodů
4. pan Vladimír Hajtmar       2915 Ron a Rainer                                           14 bodů
5. pan Pavel Reichl               Savana a Xena                                                  13 bodů
6. pan Miroslav Košťál         Hispan a Haraklit                                             12 bodů


Druhé kvalifikační kolo se koná 9.6.2007 v Hustířanech ve východních Čechách . 




Petra Šanturovová 

