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Olympionička si podmanila Panskou líchu
Brno /FOTOGALERIE/ - Závěrečnou fanfáru si nejlepší jezdci víkendových závodů ve všestrannosti protrpěli v průtrži
mračen. Vítězce premiéry královské jezdecké disciplíny military v obtížnosti ZL na Panské líše Margit Appeltové z
Rakouska ale déšť radost nezkazil.
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Usměvavá dvojnásobná účastnice letních olympijských her ovládla atraktivní soutěž s koněm Space Jet. „Mám velkou radost, že se mi tady
povedlo vyhrát,“ zářila Appeltová.
V mistrovské soutěži seniorů Jihomoravské oblasti triumfoval v jezdecké všestrannosti domácí oddíl Panská lícha. V drezuře, terénní a skokové
zkoušce nenašla v neděli konkurenci klisna Huggie v sedle s Eliškou Opravilovou. „Je to pro naši stáj velice kvalitní výsledek a rozhodně
úspěch. Celkově se závody vydařily, jen je škoda, že k nám nenašlo cestu víc diváků. Počasí jezdcům, koním a fanouškům opravdu nepřálo,“
uvedla hlavní jednatelka areálu Panská lícha Lenka Sekaninová.

Bez pádu
Pořadatelé v týdnu dokonce zvažovali odvolání military kvůli deštivému počasí. Podmáčenou trať pro závěrečné cross country nakonec ale
zvládli nachystat. „S drezurou a skoky není problém, tam máme povrch nachystaný výborně. Lesní cesty ale byly pro koně obtížné,“
vysvětlovala Sekaninová.
Všechny překážky nakonec pořadatelský tým vzorně připravil a nebezpečné odskoky dosypal pískem. „Terén měly koně těžký, ale ještě pořád
regulérní. Podmínky byly zcela bezpečné. Za celé cross country nepotkal závodníky jediný pád,“ těšilo technického delegáta Jaroslava Grodla.
Soutěž v military se na jižní Moravu vrátila po dvanácti letech, kdy se naposledy jezdci utkali v Kupařovicích. „Závody byly vynikající. Všichni
můžou být s průběhem spokojení. Panská lícha je kreativní jezdecký areál, který pořádá jedenáct akcí za rok. Všestrannost má v Brně určitě
budoucnost,“ uzavřel Grodl, podle kterého pořadatelé v obtížné zkoušce obstáli.
Soběšický oddíl chce ještě v letošním roce uspořádat další soutěž v jezdecké všestrannosti. V červnu pak příznivce jezdectví čeká tradiční Velká
cena Brna v drezuře.
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