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Jazdci na 80 km

Cena Farmy Jack
Už tradične sa v septembrovom termíne konali vytrvalostné

Text a foto: Zuzana Sitárová

preteky v Mošovciach v údolí Veľkej Fatry. Aj napriek tomu,
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Organizátor pripravil štyri súťaže –
vytrvalostné dostihy na 80 km a 60 km
a vytrvalostnú súťaž na 40 km a pre nelicentovaných jazdcov verejný tréning na
40 km. Trať už tradične viedla na dvoch
okruhoch 20 km a 30 km, možno tento
rok trochu rozmočená po neustávajúcich
dažďoch, ale dobre označená a iba
s miernymi prevýšeniami. Pretekov sa
zúčastnilo iba 19 dvojíc z prihlásených
42, čo bola určite škoda, lebo väčšina
jazdcov sa za posledný týždeň odhlásila
pre zranenia koní.
Ráno ešte za hmly sa v pripravenom priestore začala veterinárna
prehliadka pred štartom. Ako prvé
odštartovali dostihy na 80 km, kde sa
na štart postavili len dve dvojice a len
jedna preteky dokončila. Takže víťazkou
sa po odstúpení Charloty Mlynčekovej zo
súťaže stala Miriam Ondušová na koni
Maaschall z JK Sahara s priemernou
rýchlosťou 12,659 km/h.
Najviac obsadená bola súťaž
na 60 km, kde odštartovalo 8 dvojíc
a preteky úspešne dokončilo 7. O víťazovi sa rozhodlo až v cieľovej rovinke, keď
sa do cieľa rútilo 5 koní, a po ostrom
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že tento rok je to s počasím všelijako, to sa nakoniec umúdrilo a aspoň v sobotu nepršalo a dokonca vyšlo aj slniečko.
komentovaní pretekov Zuzanou Sitárovou
všetci rýchlo opúšťali priestor cieľa. Nakoniec sa prvé miesto podarilo vybojovať
Jazdci na 60 km

Janke Bačovej s plnokrvným arabským
žrebcom Uranom z Farmy Gíreth s priemernou rýchlosťou 15,166 km/h. Ako

druhá nakoniec prebehla cieľom jazdkyňa
z Českej republiky Vanessa Simonová
s koňom Dahirom s priemernou rýchlosťou 15,165 km/h a na treťom mieste
skončila Lea Javoreková na koni Gobi
z jazdeckého klubu Jagal Mengusovce.

V súťaži na 40 km odštartovali
štyri dvojice z Rancha Amadeus a tri
úspešne preteky dokončili. Víťazom
sa stal Lukáš Plaštiak na koni Niebla
s priemernou rýchlosťou 14,797 km/h,
na druhom mieste sa umiestnil Róbert

Csintalan s koňom Dahomanom XI-48
a tretie miesto ostalo ich oddielovej
kolegyni Borislave Lankovej. Verejného
tréningu na 40 km sa zúčastnilo 5 dvojíc
a len tri dodržali časový limit a súťaž dokončili. V najlepšom čase sa to podarilo
Tereze Matisovej s koňom Saturnom 3
s priemernou rýchlosťou 14,419 km/h.
Ako druhá skončila najmladšia účastníčka Nikoleta Zádielská a tretej sa podarilo
prísť do cieľa Elene Peškovej na koni
Sanah.
Cenu kondície sa komisia
veterinárnych rozhodcov pod vedením
MVDr. Marty Kollárovej rozhodla udeliť
v najviac obsadenej súťaži na 60 km
a udelila ju koňovi Al Abjari s Ferasom
Boulbolom z jazdeckého klubu Al Asil.
Jazdci boli ako tradične odmenení aj vecnými cenami od sponzorov
a pre kone si odviezli aj krmivo od českej
firmy VK-Drcman a americkej firmy
Alltech.
Organizátorom patrí,
samozrejme, vďaka za usporiadanie už
tretieho takéhoto úspešného podujatia.

Víťaz Ceny kondície Feras Boulbol
s organizátormi
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