
Po skončení Poháru národů ve Zduchovicích proběhla v pátek 22. 4. 2022 schůzka mladé 
skokové reprezentace. V úvodu poděkoval vedoucí reprezentace Roman Drahota a reprezentační 
trenér Tjark Nagel všem, kteří se zúčastnili CSIO Zduchovice, za výborné výsledky a skvělého 
týmového ducha, který na závodech panoval. 
Dále Roman Drahota informoval o dalších plánovaných reprezentačních výjezdech. Jako první v pořadí 
je plánováno CSIO Lamprechtshausen v termínu 5. - 8. 5. 2022. Zde je ještě několik volných 
reprezentačních míst. Případní zájemci se tak mohou obrátit na Romana Drahotu.   
 
Po absolvování závodů v Lamprechtshausenu bude již rozhodováno s vizí možné účasti na 
Mistrovství Evropy (11. -17. 7. 2022) o složení týmů pro CSIO Zuidwolde (5. - 5. 6. 2022) a CSIO 
Hagen (14. -19. 6. 2022). Plány dle kategorií jsou pro tyto dva výjezdy následující: 

 děti: po CSIO v Lamprechtshausenu se rozhodne, zda bude sestaveno i družstvo pro CSIO 
Hagen, nebo děti pojedou pouze na CSIO Zuidwolde. CSIO Hagen se s ohledem na jejich 
aktuální formu jeví jako příliš náročné. V návaznosti na výsledky bude rozhodnuto o složení 
5 - ti členného družstva pro ME. 

 junioři: bude již stanoveno 5 - ti členné družstvo, které by se mělo zúčastnit ME. Jezdci se 
pak povinně musí zúčastnit CSIO Hagen. Pro následné CSIO Zuidwolde bude stanoveno 
družstvo možných „náhradníků” v počtu 7 jezdců. Z těchto jezdců bude vybrán i případný 
náhradník na ME za indisponované jezdce startující v Hagenu. Pro případné zájemce o 
start při CSIO budou vybrány další závody této kategorie, na kterých by tito jezdci mohli 
startovat. 

 mladí jezdci: družstvo (5 členů), které by se mělo zúčastnit ME, bude mít povinný start v 
Hagenu. Tito jezdci mohou též startovat i v Zuidwolde se svými druhými koňmi. Pokud by 
byl dostatečný zájem a byla šance složit družstvo i pro Zuidwolde, pokusí se vedení reprezentace 
doplnit družstvo o juniora, který disponuje schopným koněm, se kterým nemá plán startovat v 
Hagenu. 


