Lidé, koně, styl

Závodní sezona Working Equitation
odstartovala ve Rtyni nad Bílinou

Dana Soukupová s koněm Oliva Sol – nájezd na býka Aloise

Text Marie Růžičková | Foto Kateřina Vojáčková

Jak jsme již zmiňovali v minulém
čísle Jezdectví, workingová sezona
nastartovala dvoudenní závody
ve Rtyni nad Bílinou. V sobotu
6. června 2020 se na kolbišti předvedly jezdecké dvojice v národních
soutěžích třídy Z, L a S. Soudcovala
Tereza Slabá (rozhodčí S). Zprvu
to vypadalo, že se startovní listina
nenaplní, a nakonec probíhalo
poslední dekorování až po 18. hodině.
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Do národních soutěží se sjeli jezdci ze
všech koutů České republiky. Nejvzdá
lenější jezdeckou dvojicí byla Dana Sou
kupová s koněm Oliva Sol od Českých
Budějovic, která si splnila kvalifikaci na
mistrovství ČR v třídě S a ze závodů si
dovezla krásné 3. místo. Pozvání na zá
vody do třídy S přijal také Ladislav Ku
bát s Misterem IV (Mišákem) od České
Lípy, kteří svým výkonem dosáhli na
2. místo. Nejvíce bodů ze všech tří tes
tů (drezurní test, test ovladatelnosti
a rychlostní test) nasbírala Jindřiška
Kučerová s Lidkou, a mohla se tak těšit
z 1. místa národní soutěže S.

Soutěž třídy Z
Startovní listina v národní soutěži tří
dy Z (základní) měla plno nových dvo
jic. Mnozí z nich navštívili seminář
workingu, který se na půdě Jezdecké
ho spolku Rtyně konal týden před zá
vody. V této soutěži musely jezdecké
dvojice zajet drezurní test a test ovla
datelnosti. 3. místo si vybojovala
Natálie Ryšavá s koněm Lord Simon.
Bílou flotu za 2. místo obdržela Alice
Jiříčková s ryzákem CikCak. Celkem
16 WE bodů si připsala do výkon
nostního žebříčku Jana Nováková
s koněm Chic To Be a Star (QH)

Sport ČR
a ze závodů si vezli domů žlutou mašli
za 1. místo.

Soutěž třídy L
V sobotu také startovali jezdci v národ
ní soutěži L, kde je základním chodem
cval. Zde se vedlo opět Janě Novákové
s koněm Chic To Be a Star, která se
umístila na 3. místě. Alice Jiříčková si
i v obtížnější třídě s CikCakem vybojo
vala 2. místo a vítězem národní soutě
že L se stala Irena Hanušová s Coudym
z Mostu, která si zpravidla ze Rtyně
nad Bílinou odváží první místo.

Otevřené soutěže
Neděle byla v duchu otevřených soutě
ží, které hodnotila Alena Nováková
(rozhodčí třídy Z). Jezdci ani koně ne
musí být členy žádného spolku a mohou
si vyzkoušet test ovladatelnosti v zá
kladní třídě. Dekorovaná byla zvlášť
kategorie děti plus junioři a senioři.

Třináctiletá Klára Antošová si s Ke
vinem odvezla krásné 3. místo. Na dru
hé příčce se umístila Natálie Kollárová
s Legolasem. Za juniory v otevřené
soutěži třídy Z zvítězila Lenka Kripp
nerová s Legolasem.
V kategorii seniorů (nad 22 let) se
z bronzového umístění těšila Lucie
Culková s Halinou, 2. místo zaslouženě
patřilo Daně Vojtěchové s Lady. A ví
tězkou se stala již zmiňovaná Jana No
váková s Chic To Be a Star. Všem pro
spěl víkendový seminář, kde měli tu
čest setkat se s býkem Aloisem.
Ve spolupráci s Českým bezudidlo
vým spolkem byla vypsána otevřená
soutěž Z. Jsme rádi, že i Working Equi
tation si našel své jezdce v bezudidlo
vém ježdění. Ovšem na startovní listi
ně byly zatím pouze 4 jezdecké dvojice.

Nejmenší v soutěži V
A protože i tato disciplína potřebuje
stavět pevné základy, umožňuje i dě

tem od 2 let účastnit se závodů ve tří
dě V – s vodičem. „Za dobu, co pořá
dáme závody, bylo nejvíce malých
účastníků. Za oba dny 21 jezdců,“ zmi
ňuje ředitel závodů Břetislav Růžička.
Pořádají se tréninky i pro takhle malé
workery, kdy se setkávají s překážkami.
Učí se zacházet s garrochou (tyč na
býka), mít na koni stabilitu a chápat tý
movou práci s koněm. Pochopitelně je
dbáno na bezpečnost a malé jezdce to
musí především bavit.

Kdy budou závody příště?
Další workingové závody proběhnou ve
známém jezdeckém areálu Královický
dvůr 4.–5. 7. 2020 pro všechny třídy
od Základní až po Master. V této třídě
se jezdí již šampionáty na mezinárodní
úrovni. S workingem se můžete sezná
mit i ve Rtyni nad Bílinou 18.–19. 7.
2020. Všechny akce najdete na oficiál
ních stránkách Working Equitation
Česká republika www.wecr.cz.

Čestné kolečko nejmenších třídy V
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