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hobby soutěže

Závodíme bez licence,
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Možná jste to již také
zažili – večer nemůžete
usnout, ráno do sebe
nevpravíte ani sousto a místo
toho několikrát navštívíte
toaletu. „Mám já tohle vůbec
zapotřebí?“ ptáte se sami
sebe. „Jestli to dneska
pokazím, nejen že si uříznu
ostudu, ale navíc to bude mít
i můj kůň napořád zapsané
v kariérách. Že jsem raději
nejel na hobbíky...“
Důvod, proč si jet zazávodit
neoficiálně, může však
být mnohem prozaičtější –
třeba že licenci ještě
ani nemáte.
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Skokové soutěže jsou nejrozšířenější nejen na oficiální úrovni, ale i na závodech pro neregistrované.

AÈ je to tak nebo tak, stále více jezdcÛ dává
pfiednost soutûÏím pro nelicentované jezdce.
Rozmach tûchto akcí se stal pfiíãinou, proã byl
poãátkem minulého roku pfiijat zcela nov˘ systém akcí pod hlaviãkou âeské jezdecké federace, kter˘ zaãal rozli‰ovat vedle vefiejného
tréninku, jakoÏto nultého stupnû, hobby soutûÏe a aÏ následnû národní soutûÏe, resp. národní s mezinárodní úãastí.

Nabídka se přizpůsobila
poptávce

Hobby závody vznikaly zprvu velmi nenápadnû, jako doplÀkov˘ program oficiálních
soutûÏí. „Nejednalo se o nûjaké jednorázové
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pfievratné rozhodnutí, mûlo to svÛj postupn˘
v˘voj. Zaãali jsme vypisovat hobby skákání pfii
oficiálních závodech a to proto, Ïe v˘‰ka
100 cm je pro fiadu jezdcÛ, koní i cel˘ch dvojic
jiÏ mnoho a soutûÏe ZM mají nesmyslné omezení buì jen pro dûti, anebo pro 4 a 5leté konû.
Je pfiitom mnoho jezdcÛ, ktefií si chtûjí s dobr˘m pocitem absolvovat pûknû a bezchybnû
parkur s nízk˘mi pfiekáÏkami, neÏ cestovat
domÛ ze závodÛ rozãarovaní z dvojciferného
inkasa trestn˘ch bodÛ v ‚Zetku‘. Paralelnû s tûmito dÛvody tu byla potfieba doplnit tréninkov˘
proces u m˘ch svûfiencÛ (jak jezdcÛ, tak koní)
simulací atmosféry závodÛ, jeÏ pfii bûÏném individuálním tréninku navodit nejde,“ uvádí

Ing. Vladimír Mestenhauser, jenÏ byl jedním
z prvních pofiadatelÛ takov˘ch soutûÏí.
Ukázalo se v‰ak, Ïe hobby závody mají také
dal‰í v˘hody. „Je to ‰ance pro ty, ktefií dlouhodobû nemají ambice startovat na oficiálních závodech. Pro ty, co je naopak mají, je to vhodn˘
zpÛsob, jak si ovûfiit své dovednosti pfied
Zkou‰kami základního v˘cviku jezdce (ZZVJ),“
podot˘ká Ing. Radovan ·alek, manaÏer pony
komise âJF.
Vedle celé fiady dal‰ích funkcí mají neoficiální
závody také velk˘ v˘znam pro pony sport. „Je to
skvûlá moÏnost, jak podpofiit v zaãátcích ty nejmen‰í jezdce na pony, pro nûÏ mÛÏeme vypsat
i soutûÏ s vodiãem,“ dává pfiíklad Iveta Biolková
z Trojanovic. „Pfii takov˘chto akcích dostávají
pony moÏnost startovat pod star‰ími, tedy i zku‰enûj‰ími jezdci. Ti je pfiipraví tûm mlad‰ím, ktefií
pak na nich budou chodit oficiální soutûÏe. Na
dal‰ích stupních soutûÏí âJF pro to prostor není,
na rozdíl od Nûmecka, kde pfii bundes‰ampionátu prezentují poníky star‰í jezdci,“ zmiÀuje jin˘
pfiínos z pohledu pony Ing. Mestenhauser.

Za málo peněz hodně muziky

V˘hody soutûÏí pro neregistrované jezdce si
v‰ak záhy uvûdomili i mnozí pofiadatelé.
„Hobby závody jsou ekonomickou variantou pro

