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Gíreth s kobylou Samírou 9 a na treťom
dobehla Martina Miklušičáková s plemenným plnokrvným arabským žrebcom
Cézarom.
Verejný tréning v dĺžke 20 km
úspešne dokončili dve najmladšie prete-

kárky Alžbeta Helisová a Nikoleta Zádielská, ktorým patrí obdiv, že už v desiatich
rokoch bez problémov zvládali zverené
arabské kone a trať.
Veterinárna komisia udelila nakoniec Cenu kondície valachovi

z Farmy Jack Tarimovi. Aj napriek
nepriazni počasia nebol z veterinárnych
dôvodov žiadny koník zo súťaže vylúčený.
Ďakujem organizátorovi za usporiadanie
podujatia a určite sa tešíme aj na ďalší
ročník.

Cena AKS Kaľamenová
Autor textu: Zuzana Sitárová
Autor foto: Miroslava Vidová
Cena AKS sa uskutočnila 4. 9. 2010 pod
vedením rozhodcovského zboru v zložení
Mgr. Dušan Majerčík, Ing. Pavol Tomáš,
Ing. Mgr. Július Kováč a veterinárnej
komisie v zložení MVDr. Ján Horecký,
MVDr. Peter Holakovský, MVDr. Pavol
Zubrický. Organizátor usporiadal tri
súťaže – vytrvalostné dostihy na 80 km,
vytrvalostnú súťaž na 40 km a preteky pre
nelicentovaných jazdcov na 20 km. Trať
bola veľmi rozmočená, ale viedla prekrásnou prírodou Turčianskej kotliny, a napriek
predpovedi počasia, ktorá nepredpovedala
nič dobrého len dážď, sa súťaž konala.
Ráno za sychravého počasia
v pripravenom priestore veterinárnej
kontroly ňou prešlo úspešne 9 koní, ktoré
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2. ročník Ceny AKS sa plánoval organizovať ako súčasť tradičného
konského posledného májového víkendu v Kaľamenovej na Farme
GÍRETH, ktorá je dlhoročným organizátorom výstavy koní so špeciálnou výstavou arabských koní. Z technických príčin sa opakovane
termín ceny AKS menil. Opakované zmeny termínu týchto pretekov
a aj počasie spôsobili nižšiu účasť koní a jazdcov na tomto podujatí.
sa potom pripravovali na štart. Ako prvé
odštartovali dostihy na 80 km, kde sa na
štart postavili 3 dvojice a snažili sa bojovať
s nástrahami trate a počasia na dvoch
okruhoch 30 km a 20 km. O víťazovi sa
rozhodlo v krátkych záverečných dostihoch
za silného dažďa a o pol hlavy koňa sa
podarilo nakoniec vyhrať Zuzane SitárovejSýkorovej z Farmy Jack so shagya-arabským valachom Shaganom s priemernou
rýchlosťou 14,028 km/h. V jej tesnom

závese dobehla Janka Bačová s kobylkou
Shagya XXVII-1 z domáceho jazdeckého
centra Farma Gíreth. Ako tretia dobehla
Chantal Franková s valachom Tarimom
z Farmy Jack, ktorá sa stala nakoniec
víťazkou v juniorskej súťaži.
V súťaži na 40 km súťažili
tri domáce dvojice a víťazom sa stala
Lenka Kremlová s kobylou Cnosť života
s priemernou rýchlosťou 13,928 km/h. Na
druhom mieste skončil majiteľ farmy Jozef
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