Olomoucká jezdecká škola slaví jeden úspěch
za druhým.
V sobotu 12. 5. 2017 probíhaly JEZDECKÉ SKOKOVÉ
ZÁVODY v Bohuňovicích
Skokový maratón mohli diváci vidět od 8:00 – do 19:00hod.
Žáci I. a III. ročníku pod vedením OUV Simony
Heidenreichové zajišťovali po celou dobu závodů technický
personál na kolbišti. Samozřejmě nechyběla ani reprezentace
školy v podobě jezdecké účasti, kterou předvedli na školních
koních žáci II. a III. ročníku.
Vendula Rokytová - ANITA K

Absolventi oboru Jezdec a chovatel koní získávali cenné zkušenosti nejen jako závodní jezdci, ale i jako
ošetřovatelé sportovních koní a také jako organizátoři závodů. Musím říci, že si vedli ve všech směrech výborně. Učili
se spolupráci, zodpovědnosti, samostatnosti, vedení a komunikaci. Také díky jim se závody s rekordním počtem
účastníků velmi povedly a po celou dobu probíhaly hladce.
Po vyčerpávajících dopoledních soutěžích PONY NA STYL konečně přišla řada na skokové soutěže pro velké
koně, kterých se účastnili i naši žáci.
HOBBY STUPŇOVANÁ OBTÍŽNOST DO 80cm
Ve startovním poli 16 dvojic SŠZZ Olomouc reprezentovalo 5 našich žáků se školními koňmi a hned jsme získali 3
stužky za umístění. Hlavní rozhodčí nešetřila chválou nad výkony našich reprezentantů a obdivovala kvalitu školních
koní. Potěšující je, že slova chvály na naši školu ji vydržely až do závěru závodů 😃.
Dominik Řezníček
Kramplová Alice
Heinzová Sára
Kramplová Alice
Pobucká Jana

FAUST
CALVIN RIO
UMA SEVEN DOLLARS
DALORET
CAZEERIHO

2. místo
3. místo
6. místo
9. místo
11.místo

(0 chyb)
(0 chyb)
(0 chyb)
(1 chyba)
(1 chyba)

Výsledková listina >>
Stuňovaná obtížnost do 90 cm
Tato oficiální soutěž měla o poznání početnější startovní pole 31 dvojic a mezi nimi naše 4 dvojice.
Nejlépe si vedla:
Alice Kramplová – CALVIN RIO
Svůj oficiální první čistý parkur zajela Jana Pobucká
- CAZZERIHO
Dvou chybám na parkuru se nevyhnuly Vendula Rokytová – ANITA K
Alice Kramplová – DALORET

10. místo
17. místo
27. místo
28.místo

(0 chyb)
(0 chyb)
(2 chyby)
(2 chyby)

Výsledková listina >>

STUPŇOVANÁ OBTÍŽNOST DO 100cm
V této soutěži se startovnímu poli 22 účastníků postavila jediná naše zástupkyně:
Vendula Rokytová – s ANITOU K .
„Holky“ se poučily z předchozího parkuru a navázaly na vítězství z 1.4. 2017. Bezvadnou čistou a rychlou
jízdu, si vybojovaly krásné a zasloužené 3.místo!
Výsledková listina >>

