V krásném slunečném podzimním dopoledni 21. 11. 2009 se sešli děti, jejich rodiče, mládež a
ostatní příznivci jezdeckého sportu při druhém ročníku jezdeckých her v JO Kněžmost. V příjemné
sportovní atmosféře sobotního dopoledne proběhly soutěže pro děti od nejútlejšího věku až po
hobby parkúr otevřený pro všechny nadšené sportovce všech věkových kategorií.
První jezdeckou disciplínou byla překážková dráha pro nejmladší děti ( 2-3 leté). V této
soutěži měly děti za úkol absolvovat vlnovku, převážet panenku z místa na místo, trefovat se míčky
do koše, podjet překážku, rozpažit a vzpažit na koni jdoucím v kroku (tedy jet bez držení), sesednout
na bednu a přenést kroužek z jedné strany na druhou a pak již hurá do cíle. Zvítězil Jakub Bartoš - 3
roky, druhá Eliška Černá - 2 roky 3 měsíce a třetí Karolínka Štěpánková - 2 roky a 5 měsíců. Další
soutěží byla překážková dráha pro děti od 3 do 6 let, tato soutěž měla podobný kurz, jen místo jízdy
bez držení, děti musely na koni udělat kolotoč - tzn. otočit se na hřbetě koně kolem dokola o 360°.
Zvítězila Klára Kutílková, druhá Anetka Svobodová, třetí Štěpán Bartoš. Další, tedy v pořadí třetí
soutěží byla překážková dráha s koněm na ruce. Tato soutěž byla již věkově neomezená. Kurz dráhy,
se od předcházející soutěže lišil, záměnou podjíždění překážky, na otevření a zavření branky,
absolvováním klíčové dírky, kde se v úzkém prostoru musí kůň s vodičem bezpečně otočit a
převedením koně přes nízkou překážku. V této soutěži zvítězila Kateřina Černá, druhý Zdeněk
Knobloch a třetí Martina Králová. Následovala čtvrtá soutěž, již o něco těžší, a to překážková dráha
s jezdcem v sedle. Kurz byl velmi podobný, jen místo otevírání a zavírání branky, což by pro jezdce
bylo dosti obtížné, jezdci překračovali tři bariery položené na zemi. Zvítězila Michaela Klainová, mimo
jiné nejmladší závodnice celého startovního pole této soutěže (9 let), druhá Soňa Bobková, třetí opět
Kateřina Černá. Poslední a nejtěžší soutěží celého sportovního dopoledne byl parkúr, 6 skoků - 80 cm
vysokých. Soutěž se skládala ze základního kola a při bezchybné jízdě, (tedy výkon bez shozené
překážky) z jedno rozeskakování na čas. Zvítězila Šárka Dvořáková, druhá Soňa Bobková, třetí Jana
Šámalová. Celé jezdecké hry proběhly ve fair play sportovní atmosféře, kterou zpříjemňovalo malé
občerstvení v podobě teplých nápojů doplněných mnoha rozličnými sladkostmi, které napekly
maminky a babičky závodníků. Velké poděkování patří jim všem, protože koláče a dorty byly opravdu
výborné a jejich pestrý výběr připomínal dobře zásobenou cukrárnu.
Pokud mi zůstane síla a nadšení, uspořádám příští rok třetí ročník jezdeckých her v JO
Kněžmost.
Petra Černá Rynešová

