LIGA ZEMĚDĚLSKÝCH ŠKOL – Přerov

První hobby závody
2. místo pro Elišku Mrkvovou – ANITA K
Ve středu 17. 4. 2019 pořádala SŠZZ Přerov Ligu
zemědělských škol – hobby závody v parkurovém skákání
Naši školu reprezentovaly dvojice žákyně z J1 Eliška
Mrkvová – na koni ANITA K a z J2 Kristýna Navrátilová na
koni CAZEERIHO.
Tento výjezd byl určen zejména k získávání zkušeností žákyň a pokyny zněly dojet ve zdraví do cíle.
Soutěž ZZ (parkur 80cm) na limitovaný čas se velmi povedl Elišce s ANITOU K. Absolvovali jej bez
chyb na překážkách a jejich optimální část zajistil pro naši školu krásné 2. místo.
Kristýnka s CACIM jeli svižněji a měli 1 shozenou překážku, tím 4 trestné body + rychlý čas, což stačilo
na 9. místo.
Parkur ZM (90cm) s návazným rozeskakováním (17 startujících)
Výkony našich děvčat a koní slibovaly, že by se mohlo dařit i ve vyšší soutěži, ovšem nezkušenost a
nervy zahrály své.
Tento parkur byl s návazným rozeskakováním, což znamená, že pokud zajedete základní kolo bez
chyb (8 překážek), dostanete se do návazného rozeskakování (4 překážky), kde o vítězi rozhodují
trestné body a čas. K nemilosti pořadatelů a samozřejmě i nás účastníků začal foukat silný vítr, který
stále shazoval skokový materiál na kolbišti. Eliška s Anitou nastoupila jako 7 v pořadí a při nájezdu na
skok č. 3 ji vítr odfouknul číslo od skoku a zůstalo tam je číslo (10) – tento skok se skákal 2x. Jednou
jako 3 v zákl. kole a po druhé v rozeskakování jako 10. (Eliška nevěděla, zda může skákat překážku bez
čísla, tudíž ji objela a skočila až po ujištění, že jej opravdu skočit má. Po cestě Anita shodila ještě skok
č.5, takže 11 trestných bodů (čas, kruh a shození překážky) v základním kole stačilo na 16.místo.
Kristýna s Cacim startovali hned po Elišce. Caci skákal profesionálně a naše dvojice se jako první ze
startovní listiny dostala do rozeskakování. Bohužel Kikina po skoku č. 9, (možná z překvapení, že je
v rozeskakování :-D), plynule objela 10 (stejný skok jako Eliška) a než ji našla trochu trvalo.
Samozřejmě ji to rozhodilo, tak navíc přidala jednu chybu na překážkách. Kruh, chyba a čas přineslo
v rozeskakování celkem 20tr., což znamenalo celkové 8. místo
Závěr: Závody byly pro nás všechny velmi přínosné. Holky zjistily, že se koně chovají jinak než, doma,
že se musí naučit soustředit a nic nepodcenit. Na závodech řeší situace, které je při tréninku
nepotkají, hlavně v kolbišti se musí spolehnout sami na sebe. Spletení kurzu, okno, a spoustu jiných
„kdyby“ se stane ještě mnohokrát, takže za mě super. Potěšující je, že ač se naše koně využívají
výhradně pro odborný výcvik žáků, na závodním kolbišti „sporťákům“ úspěšně konkurují.
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