  Hustířany 9.6.2007



          Za tropického počasí se v sobotu 9. června 2007 konalo v Hustířanech u Jaroměře ve východních Čechách druhé kolo národní kvalifikace v ovladatelnosti v kládě, těžkém tahu a formanských jízdách  a zároveň druhé kolo kvalifikace na Mezinárodní soutěže chladnokrevných koní. Rozhodčími pro všechny soutěže byli pánové Políček B, Zasadil J a Černík Z.
Program začal po desáté hodině druhým kolem národní kvalifikace v ovladatelnosti v kládě . Této soutěže se zúčastnilo 5 dvojic, resp. tři soutěžící neboť pan Hajtmar a pan Dostál startovali se dvěma koňmi. Na prvním místě v této soutěži se bezchybnou jízdou v  nejrychlejším časem 4.44.11 min umístil pan Vladimír Hajtmar s plemenným hřebcem slezského norika 2915 Ron po 2639 Ramgoš, který je v majetku firmy JUMA PLUS s.r.o ze Zlína . Druhé místo patřilo  panu Františku  Dostálovi s klisnou českomoravského belgika Elza po 263 Paris, který dosáhl času 5.02 min taktéž bez trestných minut. Na třetím místě se umístil opět pan Vladimír Hajtmar tentokrát s norickým hřebcem Rainer po 2639 Ramgoš , tato dvojce sice překonala trať v nejrychlejším čase 4.26.76 ale chyba na překážce znamenala připočtení dvou trestných minut  a výsledný čas této dvojce byl tedy 6.26.76 min., čtvrté místo obsadil pan František Dostál s valachem Rynem s výsledným časem 7.45.44 ( 5.45.44 min + 2 tr. min) a páté místo patřilo panu Jiřímu Snášelovi s valachem Bubikem s výsledným časem 10.58.90 ( 7.58.90 min + 3 tr .min ). 

Před další soutěží, kterou byla formanská jízda si účastníci druhého kola mezinárodní kvalifikace vylosovali pořadí , ve kterém pak soutěžili po celý  den 

1) pan Jan Blizňák  s plemennými hřebci slezského norika 2952 Brysem slezským  po 2367 Brys v majetku firmy KVATRO-EKOSTATEK , Velká nad Veličkou a 2868 Nacho Salazarem -ZV po 2677 Nýr ,  v majetku pana Ladislava Karáska s Velké nad Veličkou.
2) pan Miroslav Košťál s hřebci polského původu  Hispanem a Haraklitem 
3) pan Pavel Reichl s klisnami slezského norika 67/475 Xenou po 2677 Nýr a 69/222 Savanou po 2414 Hegar-1 
4) pan Vladimír Hajtmar s plemenným hřebcem slezského norika 2915 Ronem a norickým hřebcem 54/16 Rainer, kteří jsou oba syny hřebce 2639 Ramgoš a jsou v majetku firmy JUMA PLUS ze Zlína 
5) pan Petr Novák s valachy 69/820 Importem a 69/818 Ironem , oba po 2367 Brys a jsou v majetku Vítkovské zemědělské s.r.o, Klokočov

K těmto pěti soutěžícím se ještě do formanské jízdy přidali dva páry , které soutěžili jen v samostatné formanské jízdě a to pan František Dostál s párem Ryn a Elsa a pan Vladimír Cerman s valachem Svenem a plemenným hřebcem norika 946 Tann- Sedrikem. 
V této soutěži zvítězil rychlou jízdou bez trestných vteřin v čase 2.58.21 min pan Jan Blizňák s  plemennými hřebci 2952 Brys slezský a 2868 Nacho Salazar-ZV, druhé místo obsadil pan František Dostál s Rynem a Elzou v čase 3.20.77 min , třetí místo obsadil pan Pavel Reichl s  klisnami Xenou a Savanou časem 3.28.93 min a čtvrté místo pan Petr Novák  s Importem a Ironem v čase 3.37.70 min. Další tři soutěžící pan  Cerman, pan Košťál  a pan Hajtmar byli diskvalifikování za omyl na trati  přičemž poslední dva jmenovaní tak přišli o možnost započtení bodů do mezinárodní kvalifikace a toto kolo se jim započítávat nebude a dále byli hodnoceni pouze v samostatných soutěžích . Dle pravidel musí soutěžící v mezinárodní kvalifikaci dokončit všechny tři soutěže , odstoupit může pouze v soutěži těžký tah .

Další soutěží byla soutěž ovladatelnost v kládě v páru . V této soutěži vyhrál opět nejrychlejší jízdou pan Jan Blizňák s 2952 Brysem slezským a 2868 Nacho Salazarem v čase 3.44.77 min, druhý skončil pan Miroslav Košťál s Hispanem a Haraklitem v čase 4.23.70 min a třetí  se umístil pan Vladimír Hajtmar s 2915 Ronem a Rainerem v čase 4.25.20 min a čtvrté místo obsadil pan Petr Novák s Importem a Ironem v čase 11.48.39. Poslední soutěžící pan Pavel Reichl s klisnami Xena a Savana po problémech na trati ze soutěže odstoupil a i on tak ztratil šanci na bodový zisk do mezinárodní kvalifikace. Před poslední soutěží druhého kola kvalifikace tak zbyli ve hře o bodový zisk pouze pan Jan Blizňák a pan Petr. Novák. 
Před závěrečnou soutěží kterou byl těžký tah v páru , měla ještě proběhnout národní kvalifikace v těžkém tahu v jednotlivcích , ale jelikož v této soutěži byl jen jeden účastník a to pan František Dostál s koněm Ryn , přetáhl na trati pouze základní váhu 700 kg a stal se tímto vítězem této soutěže a jelikož jako jediný splnil podmínku účasti ve dvou kvalifikačních kolech do národního finále je za východní Čechy postupujícím do tohoto finále. 
Dál již následoval těžký tah v páru , kde základní váha činí 1500 kg a tato nepůsobila žádnému ze soutěžích problémy. Po dalším přidání závaží  na váhu 1 700 kg skončila soutěž pro pana Pavla Reichla s klisnami Xena a Savana , který tuto váhu v časovém limitu jedné minuty dotáhl na vzdálenost 45 cm a skončil tak na pátém místě . Další zvýšení váhy  na 
1 900 kg absolvovali všichni zbylí účastníci bez problémů , po dotažení této váhy do cíle odstoupil ze soutěže pan Petr Novák s Importem a Ironem a obsadil tak čtvrté místo . Zbývající dvě kola s váhami 2 100 kg a 2 300 kg zvládli všechny tři zbývající dvojice a tak všichni obsadili první místo. Komise rozhodčích pak udělila pohár panu Miroslavu Košťálovi za styl tahu jeho koní Hispana a Haraklita. 
Následovalo vyhodnocení druhého kvalifikačního kola Mezinárodních soutěží chladnokrevných koní . Na prvním místě se umístil a 20 bodů si připsal pan Jan Blizňák s 2952 Brysem slezským a 2868 Nacho Salazarem -ZV s Podlesí a druhé místo ai 17 bodů získal  pan Petr Novák s Importem a Ironem z Klokočova . 
Závěrem je třeba pochválit pořadatele , kteří v tomto horkém dni připravili nejen příjemné posezení ve stínu pro diváky, ale i pro koně byla připravena cisterna s vodou což se jen tak někde nevidí . 
Další kvalifikační kolo na Mezinárodní soutěže chladnokrevných koní proběhne za čtrnáct dní  23. června 2007 v Hluboké nad Vltavou ( Ohrada) 

Bodové hodnocení kvalifikace na Mezinárodní soutěže chladnokrevných koní po druhém  kvalifikačním kole : 


Jan Blizňák           -  2952 Brys slezský a 2868 Nacho Salazar -ZV      35 bodů 
Jaroslav Petřek     -  Sasanka a Rula                                                       20 bodů 
Václav Mišák       -  Sony a Standa                                                        17 bodů 
Petr Novák           -  Import a Iron                                                          17 bodů
Vladimír Hajtmar - 2915 Ron a Rainer                                                  14 bodů
Pavel Reichl         - Xena a Savana                                                         13 bodů 
Miroslav Košťál   - Hispan a Haraklit                                                    12 bodů 
Stanislav Maurič  - 2885 Steiman a 2954 Baron ze Zubří                        0 bodů 
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