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Fotografie: Francie, mistři světa v týmech. Další fotky jsou k dispozici ve FEI Foto Katalogu. 
© Gilly Wheeler 

 
Fakta a počty 
 

- 23 zemí 
- 93 koní 
- Celková vzdálenost 118 km (1. kolo – 35 km, 2. kolo – 24 km, 3. kolo – opakování 

kola prvního, 4. kolo – opakování kola druhého) 
- Celková úspěšnost dokončivších: 72% 
- Individuální vítěz: Hussain Ali al Marzouqi (UAE) / Sergai – průměrná rychlost 22,46 

km/hod, celkový čas 05:15:10 
- Týmové zlato: Francie – 100%, celkový čas 16:20:05 
- Cena kondice: Lamiah el Qued s jezdkyní Lucie Marin (FRA) 
- Nejrychlejší čas vstupu do veterinární kontroly: Castlebar Sobia s jezdcem Šejkem 

Abdullahem bin Faisalem Qasimi (UAE) – 36 vteřin ve třetí veterinární kontrole 
 
 
Poprvé v Maďarsku 
 
V. FEI mistrovství světa mladých jezdců a juniorů se konalo od 4. do 6. září 2009 v Bábolně, 
Maďarsko. Během týdne před začátkem soutěže bylo horké a suché počasí a teploty 
dosahovaly až 34 stupňů Celsia. 
Zatímco Maďarsko v přechozích letech hostilo vozatajská mistrovství, toto byla první 
příležitost, kdy se zhostilo organizace mistrovství ve vytrvalosti. 

23 zemí se zúčastnilo soutěže v úchvatném prostředí Arabského hřebčína v Bábolně, který 
byl založen v roce 1789 a je světoznámý chovem shagya arabů. Vstupní veterinární 
prohlídky se konaly v pátek ráno. Kontroly metabolického stavu byly prováděny 
v prostorách stájí, klusové zkoušky probíhaly na drahách pod krásným maďarským 
sluncem. 93 koní bylo odprezentováno a všichni prohlídkami prošli – byli připraveni na 
start 120 km soutěže.   

 

Trať je změněna  

V pátek odpoledne začalo velmi vydatně pršet a déšť vytrval přes celou noc. Trať se stala 
natolik mokrou a blátivou, že musela organizační komise provést zásadní změny. Start 
soutěže byl posunut o hodinu, ve snaze se vyhnout zbytku přívalových deštů a krupobití, 
které byly hlášeny na brzké ráno. Také bylo nutno provést změny na trati, bylo zrušeno 
jedno kolo a tak zbylá dvě kola musela být projeta každé dvakrát, což vedlo ke snížení 



délky trati mistrovství na 118 km. Všichni startující jezdci a týmy byli se změnami 
seznámeni a přivítali efektivitu jednání organizační komise a rozhodčích. 

Sobotní svítání bylo šedivé, ale skoro suché – jaké ulehčení pro všechny! Vanul svěží vítr, 
který dával nejlepší možné podmínky k vysušení trati. Jezdci byli spočítáni a v 8:00 ráno 
soutěžního dne skoro 100 dvojic proběhlo startovní čarou, aby soutěžili proti trati, počasí a 
hodinám. 

První kolo bylo 35 km dlouhé a první jezdci jej absolvovali za téměř 1 hodinu a 45 minut.  
Tato rychlost nebyla dramaticky vysoká, koně velmi úspěšně zdolali záludný povrch 
v dobrém tempu. V první desítce dominovali jezdci z UAE (Spojené Arabské Emiráty), ale 
jedním jezdcem zde byli zastoupeni i Portugalci, Španělé, Velká Británie a Maďarsko. 
Pouze 4 koně se nekvalifikovali do druhé etapy a rychlost předvedení koní (uklidnění) těch 
úspěšných byla velmi impozantní. 

 

Vysoká úspěšnost dokončení 

Velmi dobrá forma vydržela koním po celou dobu soutěže. Druhé kolo bylo nejkrásnější a 
pouze 24 km dlouhé, třetí kolo bylo opakováním prvního a čtvrté kolo opakováním kola 
druhého. Rychlosti byly určitě slušné, pokud vezmeme v úvahu obtížný terén, který museli 
koně zdolat. Pouze 24% startujících soutěž opustilo, především po obtížném třetím kole, 
ale soutěž měla úspěšnost dokončení 72%, což je úspěšnost o 15% vyšší, než na 
průměrném mistrovství. 

Jezdci UAE dominovali po celý den, zatímco jejich odvěkým rivalům z Francie bylo horko. 
Skvělé výkony menších vytrvalostních zemí byly překvapením ke konci dne. Poprvé se do 
první desítky v jednotlivcích dostali jezdci z Maďarska a Švédska.   

 

UAE si zajistily individuální zlato, zatímco Francie je šampionem v týmech   

Vítězem v jednotlivcích se stal Hussain Ali al Marzouqi ze Spojených Arabských Emirátů, 
který měl osedlán Sergaie, s průměrnou rychlostí 22,46 km/hod. Hned za nimi skončil jeho 
týmový kamarád, Šejk Abdullah bin Faisal Al Qasimi, se svojí velmi úspěšnou ryzou klisnou 
Castlebar Sobia. To je její třetí umístění na medailové pozici ve třech po sobě následujících 
mistrovstvích. Šejk skončil 2 sekundy za Al Marzouqim v celkovém čase 5:15:12. Tato 
talentovaná klisna byla partnerkou šejkova bratra, Šejka Abdulaha Aziz bin Faisala Al 
Quasimi na čtvrtém místě v roce 2007 – FEI světové mistrovství juniorů a mladých jezdců 
v Argentině.   

Jen pět minut po těchto dvou jezdcích projeli cílem 3 francouzští jezdci. Všichni tři proťali 
cílovou pásku ve vteřinách, kdy třetí místo a bronzovou medaili získala Laetitia Goncalves. 
Jean-Lous LeClerc, vedoucí francouzské equipy, byl s týmovým výsledkem velmi spokojen. 
Francouzi měli 100% úspěšnost dokončení, čtyři jezdci se umístili v první desítce a všichni 
skončili nejpozději 40 minut po dojetí vítězného jezdce.   

Svými působivými výkony si Francie pojistila týmové vítězství s celkovým časem 16:20:05, 
kterým zvítězila nad svými nejbližšími konkurenty z UAE cca o 20 minut. Pořádající země – 
Maďarsko – se k radosti domácích pyšnila týmovým bronzem v celkovém čase 17:35:19. 



12 ze 17ti národních týmů se dostalo do cíle s alespoň třemi jezdci, kteří úspěšně dokončili 
118 km.   

  

Cena kondice 

Cena kondice – tzn. Soutěž o koně s nejlepší kondicí se konala v neděli ráno a cenu získal 
francouzský kůň Lamiah el Qued, kterého jela Lucie Marin. Dvojice proťala cílovou pásku 
na čtvrté pozici v čase 05:20:02. Nejmladším jezdcem, který soutěž dokončil, byla 
australanka Alexandra Toft, která jela koně své matky – Bremervale Justice. Umístila se na 
velmi úspěšném sedmnáctém místě s průměrnou rychlostí 20,2 km/hod. Nejrychlejší čas 
vstupu do veterinární kontroly měla celkově druhá Castlebar Sobia (původně odchovaná 
australankou Meg Wade), která potřebovala pouze 36 vteřin na vstup do třetí veterinární 
kontroly. Její celkový čas tří vstupů do veterinární kontroly byl pouze 2 minuty! 

Kompletní výsledkové listiny naleznete zde : http://www.endurance-timing.info/aktuell.htm  
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