RÁMCOVÉ DOSTIHY
při 102. Velké pardubické - 11. 10. 1992
KLADRUBSKÁ CENA – steeplechase cross country na 3600m pro 4 leté a starší
koně.
V poli deseti koní po boji o polovinu délky zvítězil ruský FARCHAD(Razgon-Freska)
s jezdcem Vladislavem Snitkovským, před klisnou PERMELA(Horák J.), místa dále
získali HENDY(Lášek), VERŠ(Eibl) a MAKARON(Křídlová). Z favoritů nedokončila
MALLENTE(Václavík).
CENA LABE – steeplechase cross country na 5000m pro 5 leté a starší koně.
Stejný jezdec zvítězil i v dalším dostihu s ruským polokrevným krásným ryzákem
ERUDIT(Egoist-Čeremucha), zadrženě o šest délek, před polokrevnou
PROHRA(ž.Vinklárek Vladimír), třetí byl další ruský zástupce RIGOLETTO(Kalinkin),
čtvrtý LORIENT(Dušan Andrés) a pátý ruský AVUAR(Kňazev). Bylo zajímavé, že
v dostihu bylo v poli deseti koní celkem šest zástupců Ruska. FON pod naším
Františkem Jasinským byl šestý, GARTBLEJ(Umarov) a SNĚGOMET(Kasajev)
dostih nedokončili, stejně jako naše GENORA(ž.Josef Váňa), GRIANA(Theimer)
dostih dokončila sedmá.
CENA MAGNETU – proutěné překážky na 2600m pro 3 leté koně a amatérské
jezdce.
Po boji o dvě délky zvítězil výborný REMAL(Tamerino-Relma) s Petrem Jančárem v
sedle, na tabuli se vešli IRISH DIPLOMAT(Armytage), SONNENROSE(Štichauer),
ČIPA(Zolman, ml.) a LINIMENT(Klasa). Startovalo třináct koní, neumístili se později
výborní GARET a LIGBARA.
CENA VLTAVY – steeplechase cross country na 4000m pro 5 leté a starší koně.
Lehce o tří délky zvítězila skvělá RAMPA(Patcher-Ramka), sedle se žákem
Františkem Jasinským, druhý byl KURBET(am.Vogelová), třetí ORLAN(Bezděk), dále
VALEA(Brečka) a UNISONO(ž.Vinklárek Vladimír). V poli devíti koní neuspěli ruský
AFON(Kappušev N.) a anglický RISEUPWILLIEREILLY(Crosby).
CENA VÁHU – steeplechase cross country na 3600m pro 4 leté a 5 leté koně.
Po boji o necelé dvě délky zvítězila nadějná LA RICA(Lorencio-Liola) s jezdcem
Umláškem, před ruským BARIER(Kňazev), na tabuli byli HARFA(žk.Nehasil),
MONTE(am.Faltýnek) a BALÚ(am.Kovanda). Startovalo dvanáct koní, neprosadili se
Poláci ORMIANKA(Lica) a BELPASSO(Zaruski), ruští GUDVUD(Kasajev) a
SIDNĚJ(Bakajev) a také dvojice našich, když RYTÍŘ(Snitkovskij) byl šestý a
TUCK(Lášek) sedmý.
CENA MORAVY – proutěné překážky na 3200m pro 4 leté a starší koně.
V proutkách si zopakoval vítězství z předchozího roku BINOM(Ijász-Berta) s Petrem
Kořínkem v sedle, když zvítězil zadrženě o šest délek před BELLA MIA(Szikora),
ruským OFSAJD(Kasajev), PESZTRA(Juránek) a MADRAS(Steuerová). Šestý byl
ruský ADMIRAL(Kalinkin), sedmý maďarský MEANDER(Tarr) a
KARAMELKA(Brečka) měla pád.
CENA MĚSTA PARDUBICE – stch. cross c. na 3400m pro 4 leté koně a amatérské
jezdce

Ze šestice koní dostih dokončily pouze dvě klisny, zvítězila ESPERANCE(LorencioEstráda) s amatérem Štichauerem, daleko před MERTHA(Kovanda), která v průběhu
dostihu vybočila. Ostatní ztratili jezdce a dostih nedokončili.
MEMORIÁL KPT. R. POPLERA – stch.cross country na 3200m pro 4 leté a starší
V poli šesti koní zvítězila čtyřletá GERENTA(Amyndas-Geometra) se žákem
Jasinským, i druhá byla čtyřletá CATREY(Szikora), dostih dokončil jako třetí
DANNYJ(ž.Fencl) a čtvrtá byla LYDKA(Lášek). Na trati zůstali BAROK(am.Štichauer)
a NARPEN(Umlášek).

