RÁMCOVÉ DOSTIHY
při 101. Velké pardubické - 13. 10. 1991
KLADRUBSKÁ CENA – steeplechase cross country na 3600m pro 4 leté a starší
koně.
V poli třinácti koní zvítězila nadějná čtyřletá sestra výborného Grewota
GAVORA(Agadir-Grjada) ze St.st.Dešná, se žokejem Vladimírem Vinklárkem v sedle.
Tři délky zpět byla druhá Peruánova sestra PERMELA(Majrich) a místa dále získali
MARUŠKA(am.Štichauer), STEAL A MILLION(am.Kovanda) a SZANSA(Josef
Svoboda), šestý byl ČAKRON(am.Zolman).
Z favoritů neuspěli LYDKA(Barbořík), MALLENTE(Václavík) a LOVĚNKA(ž.Havlíček)
a také zástupci Ruska LIZOL(Snitkovskij) a AVUAR(Kasajev) a bulharská
DROGIDA(Dimitr Milev).
CENA LABE – steeplechase cross country na 5000m pro 5 leté a starší koně.
Po boji o hlavu zvítězil ruský PALATIN(Akar-Panagija) s Nikolajem Amelčenkem
v sedle, před naším FARAD(Zdeněk Matysík), další dvě místa získali ruští
CHURMET(Ševljakov) a ERUDIT(Snitkovskij), pátý byl LITUR(am.Kovanda), šestý
polokrevný MAKARON(Křídlová). Startovalo deset koní.
CENA MAGNETU – proutěné překážky na 2600m pro 3 leté koně a amatérské
jezdce.
Po tuhém boji o hlavu zvítězil Formanov bratr FORTEL(Anno-Formosa II) s
amatérem Müllerem v barvách Hřebčína Napajedla. Místa získali v poli dvanácti koní
BLANKA(am.Steall), DAMAN(am.Ludovít Šara), JAMIE(am.Petr Jančár) a
HIDORA(am.Bräuer).
CENA VLTAVY – steeplechase cross country na 4000m pro 5 leté a starší koně.
Představilo se osm koní a jezdců, zadrženě daleko zvítězila nadějná slovenská
SIRÉNA(Caramel-Sarah) z PD Senica, s Jaroslavem Brečkou v sedle. Druhý byl
KURBET(am.Vogelová), třetí GREWOT(ž.Vinklárek Vladimír), čtvrtá
DORINKA(am.Ludovít Šara), pátý ruský GRANAT(Chludějev) a šestý favorit
LUMEN(žk.Kocián Tomáš, ml.). Nedokončil ruští INK(Amelčenko) a
BAROMETR(Snitkovskij).
CENA VÁHU – steeplechase cross country na 3600m pro 4 leté a 5 leté koně.
Velmi lehce o osm délek zvítězil nadějný FIMIJAN(Gaston-Formacija)
z Hř.Kabardinskij-Pegas, vedený Josefem Svobodou. Druhý byl VIDEO(Zdeněk
Matysík), třetí ruský SNĚGOMET(Kasajev), dále OPAT(Bezděk), MAAS(ž.Chmelař) a
neuspěli další tři startující.
CENA MORAVY – proutěné překážky na 3200m pro 4 leté a starší koně.
V poli osmi koní zvítězil zadrženě o deset délek tehdy náš proutěnkářský fenomén
BINOM(Ijász-Berta) z Hř.Kabardinskij-Pegas, s Petrem Kořínkem v sedle, druhý byl
někdejší vítěz dnešní Ceny prezidenta KURT(Juránek), třetí další proutěnkářský
kanón, bělouš FLIEDERSTRAUCH(am.Craggs) a místa ještě získali
VANELUS(Dušan Andrés) a ruský favorit GLOB(Amelčenko).
CENA ZD PRÁČE – stch. cross country na 3400m pro 4 leté koně a amatérské
jezdce

Na startu se sešlo devět koní. Zadrženě o osm délek zvítězil LIBAM(AmyndasLiberty) z Gala Mikulov-ZD Práče, v jehož sedle byl vítěz Grand National
v Liverpoolu, amatér Marcus Armytage. Místa získali VINCI(am.Kovanda),
PROHRA(am.Ludovít Šara), UNISONO(am.Jasinský) a VINNY(am.Klasa).
MEMORIÁL KPT. R. POPLERA – stch.cross country na 3200m pro 4 leté a starší
Na start nastoupila pouhá šestice koní, po boji o polovinu délky zvítězil šestiletý
HAGEN(Nikolas-Hebé) z Hř.Albertovec s jezdcem Jiřím Zdobinou. HAGEN ten den
neuspěl ve Velké pardubické a tehdejší regule umožňovali startovat ještě jednou
v tomto dostihu.
Druhý byl SOUMRAK(am.Klasa), třetí BAROK(am.Štichauer), dále bulharská
MADARA(Nedělko Milev) a dvojice ruských koní PODOLSK(Gondzilašvili) a
GARD(Samušcija).
PS: Úspěšný den měl trenér MVDr. Jan Lisek, který se svými svěřenci Fimijan,
Binom a Libam dosáhl tří vítězství.
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