Prvé vytrvalostné preteky
v sezóne 2007...

Slováci v Nemecku.....
Vytrvalostná sezóna sa tento rok pre slovenských pretekárov začala o niečo
skôr ako sme boli zvyknutí. V dňoch 18-20. apríla sa konali medzinárodné vytrvalostné preteky CEI*** na 160km v nemeckom Fisherhude. O kvalifikáciu na
majstrovstvá sveta sa tu pokúsila Katka Šafranová na koni Nazira z klubu Al Asil
LM, v doprovode so skúsenejším jazdcom Ferasom Boulbolom na koni Fathia.
„Náš výsledok bol poznačený organizáciou celého podujatia, ktorého úroveň
bola veľmi nízka,“ ako poznamenal Feras Boulbol hneď na začiatku nášho rozhovoru. „Zle označená trať, niektoré kilometre bez fáboriek, prípadne staré fáborky,
ktoré nás odklonili z trasy a následné hľadanie správnej trasy nám komplikovalo
celú súťaž. Najväčším prekvapením pre nás bolo zistenie v predposlednom
kole, že trať v skutočnosti meria viac ako 170km, a nami zvoleným tempom sa
nezmestíme do časového limitu. Z preteku sme obaja odstúpili, kedže na úspešné
dokončenie trate v kvalifikačnom čase by sme museli ísť s koňmi posledné kolo
dlhé 23km vo vysokej rýchlosti – minimálne 20km/h, v úplnej tme, čo sa nám
v danej situácii videlo veľmi riskantné. Kone sme teda zadržali v predposlednej
veterinárnej kontrole a pretek sme obaja vzdali“ objasnil celú situáciu Feras.
Slováci v Čechách.....
Na pravdepodobne posledný ročník obľúbených vytrvalostných pretekoch
v Rakviciach si v sobotu 26.4.2008 prišlo otestovať svoje tréningové skúsenosti
v praxi 65 dvojíc. Do troch z piatich vytrvalostných súťaží si prišli zmerať sily
aj jazdci zo Slovenska a získali aj medailové umiestnenia. Na trati dlhej 44km
s priem. rýchlosťou 17,25km/ho sa z 19. štartujúcich koní na 2.mieste umiestnil
Dušan Jankovič na koni Dea a na 3.mieste Klaudia Belešová na koni Cigánka,
obaja z klubu Fiaker Marianka. V súťaži na 57km sa zo 16 koní umiestnila na peknom 3.mieste Darina Bartalská s koňom Shaggy s priem. rýchlosťou 19,34km/
hod a na 8.mieste Silvia Potočná na koni Silvia taktiež z klubu Fiaker Marianka.
Vo vyššej súťaži na 82km sa nenašiel nikto, kto by konkuroval slovenskej dvojici
Miroslav Černek s plnokrvníkom Charles a tak sa táto dvojica s priem. rýchlosťou 14,78km/hod stala absolútnym víťazom súťaže stupňa S a získali aj cenu
kondície. V najvyššej súťaži na 101km bojovali českí jazdci o body do seriálu MČ
2008 a bolo to na ich výkone aj vidieť. Najväčší počet bodov si pripísal na svoje
konto Jaromír Široký s koňom Cezario Manfred, keď nielenže dobehol do cieľa
ako prvý, ale veterinárna komisia mu udelila aj cenu kondície, za najlepšie natrénovaného koňa na 101km.
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