OBEC BOLEHOŠŤ
Bolehošť čp. 10, 51731 Bolehošť

TISKOVÁ ZPRÁVA

Vozatajské mistrovství ČR
Bolehošť – Lipiny 16. -18. 9. 2011
Ve dnech 16. – 18. 9. 2011 se v malebné části obce Bolehošť – osadě Lipiny – uskuteční
počtvrté vozatajské Mistrovství České republiky v jízdě spřežení. Závody jsou otevřeny nejen
pro jezdce jedno, dvoj, čtyřspřeží a dvojspřeží pony, kteří splnili v průběhu letošní sezóny
kvalifikační podmínky pro start na MČR, ale i pro všechny ostatní licencované jezdce, kteří
se mohou utkat v otevřené soutěži, či zápolit o zisk titulu oblastního šampiona v jednotlivých
kategoriích.
Myšlenka pořádání jezdeckých závodů vznikla v roce 1991 v hlavě současného hlavního
organizátora, Jaroslava Kosaře. První 4 ročníky uspořádal Jezdecký Klub Bohuslavice nad
Metují ještě na loukách pod vesnicí, na pozemcích tamního zemědělského družstva. Od roku
1995 navázal Jezdecký klub spolupráci se Sportovním klubem SOKOL Lipiny, přesunul
veškeré pořadatelské aktivity do Lipin na bývalé fotbalové hřiště a úspěšně tak spolupracují
dodnes.
První ročníky měly na programu převážně skokové a okrajově kočárové soutěže. V průběhu
let se zařadily na zkoušku i sedlové drezury. Hlavním zaměřením se ale stalo vozatajství. Na
lipinském kolbišti se za 20 let vystřídalo přes 60 vozatajů s více než 300 koňmi. Divácky
nejatraktivnějším článkem programu je samozřejmě soutěž čtyřspřeží, která se poprvé
uskutečnila v roce 1999. Třikrát bylo pořadatelům svěřeno pořádání Mistrovství ČR, letos
se mohou zhostit tohoto náročného úkolu počtvrté. Vloni se historicky poprvé zúčastnil
závodů i zahraniční účastník. Konkrétně rakouská jezdkyně Rita Maria Walter, která
přislíbila účast i letos, spolu s dalšími jižními sousedy.
Letošní ročník je pro diváky a pořadatele obohacen hned několika rekordy. Do letošních
závodů se přihlásilo 45 spřežení a ve stájích bude připraveno 90 koní z celé ČR a
Rakouska!
Celorepublikově vyhlášená je místní kuchyně! Na žádných jiných jezdeckých závodech
v celé České republice si jezdci ani diváci nemají možnost pochutnat na tolika gurmánských
lahůdkách a tak bohatém a pestrém jídelníčku. Po celé čtyři dny konání závodů se o hladové
žaludky všech přítomných stará početná skupinka místních hospodyněk. Kdo neviděl a
neochutnal, neuvěří.
Program letošního MČR je následující. Všichni jezdci se musí do místa konání sjet už ve
čtvrtek 15.9. Ustájí své koně v mobilních boxech, postavených v areálu AGROSPOLu
Bolehošť, které od začátku maximálně snažení pořadatelů podporuje a za to mu patří veliké
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poděkování!!! Koně musí vpředvečer prvního soutěžního dne projít veterinární prohlídkou,
tzv. kondičkou. Veterinární lékař spolu s hlavním rozhodčím a komisařem závodů zhodnotí
zdravotní způsobilost koně absolvovat náročnou třídenní soutěž.
V pátek čeká na všechny spřežení drezurní zkouška. Jezdec musí se svým spřežením ve
vytyčeném obdélníku 40x100 metrů předvést předem dané cviky a je při nich ohodnocen pěti
rozhodčími známkami 10-0. Celkový součet je speciálním programem přepočítán na trestné
body.
V sobotu se jede terénní část kompletní soutěže spřežení. Trať v obvyklé délce kolem 13
km je rozdělena na úsek s libovolným chodem, krokový úsek a překážkový úsek, opět
s libovolným chodem. Spřežení musí zdolat nástrahy terénní trati v optimálním čase a
v překážkách se vyvarovat zbytečného zdržení.
Soutěže vrcholí nedělním vozatajským parkurem. Kočár musí projet mezi páry kuželů ve
správném pořadí a bez shození míčků na jejich vrcholech, samozřejmě v co nejrychlejším
čase. O vítězi celkové soutěže rozhoduje nejnižší dosažený počet trestných bodů.
Závěrem si lze jen popřát vlídné počasí pomalu přicházejícího babího léta a početnou
diváckou kulisu, která dovede jezdce náležitě nastartovat k maximálním výkonům.

Více informací na www.obecbolehost.cz
V Bolehošti dne 14. září 2011

Petr Kubíček
Starosta obce Bolehošť
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