
Oblastní mistrovství Plzeňské oblasti v parkurovém skákání 

 

Ve dnech 25. a 26.5.2019 se konalo OM Plzeňské oblasti v parkurovém skákání ve všech 

věkových kategoriích kromě děti na pony. Oblastní mistrovství za přispění oblasti pořádala TJ 

Start Domažlice v rámci tradiční (56. ročník) Ceny Chodska. 

Pro kategorii dětí byly připraveny dvě kola parkuru do 100 cm, pro juniory parkury ZL a L* , pro 

mladé jezdce parkury L* a L** a pro seniory dvě kola S**. V případě rovnosti bodů po dvou 

kolech bylo rozeskakování na čas, v pravidlech pro OM bylo stanoveno, že jezdec může 

startovat s více koňmi v obou kolech, ale do výsledku OM se počítá pouze jeden, a to ten 

nejlepší. 

V kategorii dětí bylo 11 dvojic, juniorů bylo 9 dvojic, mladých jezdců 7 a seniorů 7. 

Je nutno zkonstatovat, že OM je vypisováno pro širokou jezdeckou veřejnost ( tedy 

odpovídající výkonnostní podmínky), a že jezdci, kteří se pravidelně zúčastňují s koňmi např. 

ČSP, MČR a mezinárodních závodů se oblastního mistrovství nezúčastňují, max s mladými 

koňmi. 

Poděkování patří TJ Start Domažlice za velmi dobrou přípravu závodů, kvalitní překážkový 

materiál a velmi pěknou výzdobu u všech překážek ( P. Suttr). 

Výsledky OM Plzeňská oblast skoky Domažlice 
Děti 
1. K.Kolísková Unika JK Staré Sedlo 
2. A.Rýparová Genie JK Plzeň 
3. D.Kodadová Aha K+K Chov koní Svržno 

Junioři 
1. D.Pospěch No Name SS Koně pernarec 
2 B.Moulisová Arising Moon JK Farma Moulisových 
3 S.Kodadová Pretty K+K Chov koní Svržno 

Mladí jezdci 
1. D.Rolínek Centramo Jk Tachov Vilémov 
2. N.Kodadová Amarillo K+K chov koní Svržno 
3. N.Hrušková Mikske JK Tachov 

Senioři 
1. V.Janča Sacipont JV TJ Start Domažlice 
2. K.Lužová Lets Go JK Plzeň 
3. J.Kovářová Akira Stáj Dohnal 

Pro první tři umístěné zajistila Plzeňská oblast poukázky na odběr zboží(děti) a finanční 

odměny, dále pak šerpy a medaile, dekorováni byli jezdci floty do 6. místa. Pořadatel ještě 

zajistil pro první tři umístěné květiny. Vítěze a umístěné dekorovala předsedkyně oblasti Ing. 

Eva Mentlíková. 

(Mentlíková) 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


