JS Equitana Martinice vstupuje do letošní sezony opět s novinkami
Jezdecká společnost Equitana Martinice zahájí letošní závodní sezonu již první víkend
v dubnu. Jako každý rok tak i letos se objeví v rozpisech závodů novinky a tou aktuální jsou
oddělené soutěže pro mladé koně. Participaci na tomto projektu opět přijal v letošním roce
v rozšířené podobě i Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka v ČR.
Při prvních letošních závodech MERCEDES-BENZ SPRING CUP 2015 (2.- 5.dubna) půjde opět o dvě
kvalifikační soutěže pro 5i a 6i leté koně v parkurech s hendikepem a následným finále v neděli. Vítěz
MBSC získá opět divokou kartu pro finále Martinického šampionátu mladých koní.
Při VELKÉ CENĚ MARTINIC – České skokovém poháru (16. – 19.dubna) budou také zařazeny zvláštní
soutěže pro mladé koně a stejně tak se stane i v 6i denním závodu, jubilejním 10.ročníku
MEMORIÁLU JANA PAPOUŠKA (23. – 28.června). Zde se bude opět jednat o koně jdoucí prvním
rokem, 5i a 6i leté koně a s největší pravděpodobností přibudou i oddělené soutěže pro 7i leté koně.
Novinkou letošního roku bude zvláštní vyhodnocení koní narozených jako CS ve všech výše
uvedených soutěží. Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka v ČR přijímá v letošním roce tyto dílčí
výsledky jako jedno z kritérií pro následnou podporu svých koní při Martinickém šampionátu mladých
koní. Tato podpora bude spočívat ve finanční spoluúčasti Svazu CS, kterou svaz přizná formou částky
3.000,- Kč jakožto příspěvku na úhradu startovního poplatku na Martinickém šampionátu mladých
koní 2015 pro všechny takto vybrané koně. Svaz CS samozřejmě počítá i s dalšími kritérii pro udělení
tohoto příspěvku, zejména pro koně z Moravy. Celkově bude vybráno 5 koní CS v každé věkové
kategorii, která je v rámci Martinického šampionátu mladých koní vypsána.
Jak již bylo uvedeno dříve, autorem parkurů MERCEDES-BENZ SPRING CUPU bude pan Zdeněk
Krpela, Při Velké ceně Martinic uvidíte opět pana Eduarda Petroviče z Chorvatska a Memoriál Jana
Papouška bude veden pod autorskou taktovkou pana Marco Hesse z Německa. Ten v roce 2014
stavěl právě Martinický šampionát mladých koní.
Věříme, že zařazení samostatných soutěží pro mladé koně, jejich vlastní parkury a vyhodnocení,
přinesou zájem o tyto soutěže a budou jen ku prospěchu rozvoje jezdeckého sportu. A také věříme,
že podpora Svazu CS bude i určitou motivací při účasti našich závodů, ve kterých vypisujeme
samostatné soutěže pro mladé koně.
Následné informace najdete vždy na www.csi-martinice.cz a http://www.studbookcs.cz/.
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