Srednjeevropsko prvenstvo v jahanju islandskih konj Semriach 2010
Letošnje Srednjeevropsko prvenstvo je potekalo zadnji vikend v avgustu na avstrijskem
Štajerskem, v Semriachu na posestvu Pieta Hoyosa. Ovalna steza in ostala infrastruktura
je bila kot vedno odlično pripravljena, visoka mednarodna udeležba pa je privabila
veliko gledalcev. Na samo prvenstvo se je prijavilo 8 držav s skupnim številom okrog
170 tekmovalcev, ki so se pomerili v A in B športnem razredu. Da sta Nemčija in
Avstrija velesili na tem področju kažejo tudi rezultati saj so prvi dve mesti od večine
preizkušenj zasedli prav jahači iz teh dveh držav. Izjema so bili Thomas Haag iz Švice, ki
je zmagal v dveh pas disciplinah (P3 in PP1), Stella Timmermann, druga v Speedpasu
(P2) in Jaap Groven prvi v Peterohodu (F1) iz Nizozemske.

Slovenija se je tekmovanja udeležila s tremi dekleti: Anjo D. Iesse s Solvijem, Julijo
Štamcar s Flögrijem in Tamaro Mohorko s Kindillom. Čeprav bi kdo mislil, da smo bili
najmanjša ekipa pa temu le ni bilo tako, saj je imela Francija le dva predstavnika, Belgija
pa le enega. Po velikosti je bila pred nami Italija s petimi tekmovalci zatem Nizozemska
z12 in Švica s 14, vsi ostali pa so bili iz velesil Nemčije in Avstrije.

Veliki met za Slovenijo
je uspel Juliji Štamcar v
F2, ko se je najprej
uvrstila v A finale z
oceno 5,60 točke na
tretje mesto in se nato v
finalu prebila na 2. mesto
med mladinci z oceno
5,91 točke. S to oceno je
dosegla tudi svojo drugo
uvrstitev na WR lestvico.
Čeprav ji v pasu PP1
teka nista uspela, v P2 pa
je odstopila, smo z
drugim mestom v F2
lahko izredno zadovoljni, saj je bila to tekma po zahtevnosti takoj za Svetovnim
prvenstvom. Julija, ki je tekmovala za DRIKS – Društvo rejcev islandskih konj Slovenije,
je druga slovenska tekmovalka, ki je na Srednjeevropskem prvenstvu osvojila medaljo.
Pred dvema letoma je zlato in bron na tem prvenstvu osvojila Anja D. Iesse.

Anja je solidno odjahala
tölt T1 in se z oceno 5,77
tudi uvrstila v A finale,
kjer je obdržala 5. mesto
in s tem novo uvrstitev
na WR lestvici. To je
bila tudi edina disciplina
v kateri je nastopila saj je
odpovedala nastop v
Četverohodu V1. Njen
Sölvi je bil od vseh
prejšnjih tekem očitno
preutrujen in ni hotel
pokazati kasa že nekaj
dni prej.

Tamara je nastopila v B
Četverohodu V2 in dosegla z
oceno 4,77 dvanajsto mesto.
Tudi to mesto lahko štejemo kot
uspešno, saj je bil to njen prvi
nastop na tako veliki prireditvi
kjer botruje veliko negotovosti
in predvsem treme.

Tudi letos je bil MEM za Slovence uspešen.
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