V sobotu dne 20. 11. 2010 proběhl v JO Kněžmost III.ročník jezdeckých her. Počasí bylo na
rozdíl od minulého roku horší, protože do časného sobotního rána vydatně pršelo a celá jízdárna byla
velmi promáčená. Ale ani tyto okolnosti neubrali na dobré náladě pořadatelů, všech závodníků,
doprovodu ze stran rodičů, prarodičů a přátel. V příjemné atmosféře na startu čtyř soutěžních
disciplín stanuly jak děti tak dospělí, celkem 29 závodníků. Závodilo se v překážkové dráze pro
nejmenší děti do 7 let, překážky se skládaly z vlnovky, přenášení panenky, házení míčků, podjetí
branky, kolotoče a průchodu úzkou uličkou, kde si každé dítě utrhlo pytlíček bonbónů. Zvítězila
Alenka Obrázková (5 let), 2. místo Kačenka Švarcová (4 roky), 3. místo Eliška Černá (3 roky). Další
disciplínou byla překážková dráha s koněm na ruce, která se lišila pouze v překonání nízké překážky
místo jejího podjetí a otočení koně v úzkém prostoru s trefným názvem klíčová dírka místo kolotoče.
Zvítězila Kateřina Černá, 2. místo Tereza Hrubošová, 3. místo Žaneta Cenefelsová. V překážkové dráze
v sedle, kurz této dráhy byl totožný s předešlou soutěží s koněm na ruce s tím rozdílem, že závodníci
museli celou dráhu projet na koni. Zvítězila Šárka Dvořáková, 2. místo Soňa Bobková, 3. místo Tereza
Hrubošová. Závěrečnou disciplínou byl parkur do 80 cm s jedním rozeskakováním na čas, který se
skládal ze základního parkůru - 6 skoků, a jednoho rozeskakování na čas skládajícího se ze 4 skoků.
Zvítězila Jitka Bartošová, 2. místo Soňa Bobková, 3. místo Marek Černý. Na závěr bych ráda
poděkovala panu Liboru Štěpánkovy za ceny do soutěží, vyrobení plakátu a pozvánek. Dále Kateřině
Jozefíkové a Karolíně Dlaskové za obětavou pomoc při přípravě her a organizaci celého sportovního
dne. A nakonec všem rodičům a prarodičům za výborné koláče, buchty a zákusky, které všem
příchozím zpříjemnili sledování soutěží.
Myslím, že letošní jezdecké hry proběhly v pozitivním duchu a všichni se za rok v JO Kněžmost rádi
sejdeme při IV.ročníku Jezdeckých her 2011.
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