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Posledný júnový víkend sa v rakúskom kúpeľnom mestečku Bad Blumau neďaleko
Grazu uskutočnili najväčšie vytrvalostné preteky seriálu CEEC 2008, na ktorých sa zišlo
122 koní z 12 krajín. Najväčšiu pozornosť samozrejme pútal 25-členný bahrajnský
kráľovský tím, ktorý zabral polovicu areálu len pre seba. Klimatizované stany, ľudia a
servis okolo koní a jazdcov, vlastný spravodajský tím a neskutočné hlasité prejavy
radosti - to všetko sa točilo okolo víťaza CEI***160km preteku - Jeho Veličenstvo Šejk
Nasser bin Hamad Al Khalifa, ktorý po prvýkrát prijal pozvanie na FEI vytrvalostné
preteky do Rakúska. Pre preteky v Rakúsku sa bahrajnský tím rozhodol na získanie
kvalifikácie na MS v podobných klimatických podmienkach ako v Malajzii, kde sa 911.06.2008 uskutočnia Majstrovstvá sveta vo vytrvalostnom jazdení 2008. Okrem
neprehliadnuteľného bahrajnského tímu musím spomenúť aj ostatných skvelých
jazdcov, ktorí na tomto náročnom preteku v 38oC horúčavách dokončili preteky na
160km. Kvalifikáciu na MS 2008 získali aj pretekári z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska,
Holandska, Talianska, Maďarska, bahrajnského a brunejského kráľovstva ako aj
slovenská jazdkyňa Katka Šafranová z klubu Al Asil Liptovský Mikuláš s 8-ročnou
arabskou kobylou Nazira v kvalifikačnom čase 12,2 km/hod, ktorá skončila z 25
štartujúcich na 10. mieste. Víťaz Šejk Nasser Al Khalifa po dokončení preteku s 9ročným valachom Jaman Silver Sazeem, v čase 9hod-59min-22s s priem. rýchlosťou
16,0km/hod, vybozkával koňa a celý svoj tím a odletel okamžite domov.
V súťaži CEI***na 120km, ktorá bola odštartovaná ráno 5:30hod sa na štart postavilo 19
jazdcov, len dvanásti pretek dokončili. Víťazom sa opäť stal pretekár z Bahrajnu, Ahmed
Abdulasamad, s 13-ročnou kobylou Maruska El Aziz, v čase 7hod-39min-52sek s priem.
rýchlosťou 15,6km/hod. Túto náročnú trať zdolali aj dve slovenské pretekárky vo
vynikajúcom čase: na 5.mieste skončila Lucia Starovecká so 7-ročným angloarabom
Satenom, v čase 8hod-20min-44s s priem. rýchlosťou 14,3km/hod a na 8.mieste
skončila Lýdia Juríková s 11-ročnou shagya-arabskou kobylou Haisha, v čase 8hod50min-58s s priem rýchlosťou 13,5km/hod. Nedá mi nespomenúť aj českých pretekárov:
Petr Jadlovský na CEI***120km s kobylou Úcta k tebe zo Slovenska skončil na 6.mieste
a Silvie Lorencová na koni Athos na juniorskej CEI**80km na 1.mieste.
Popri jednodňových medzinárodných vytrvalostných pretekoch CEI***/CEI**/CEI* sa
konali aj preteky CEI**2x60km rozdelené na dva dni, záprahy a národné preteky.
Národné preteky sa bežali v nedeľu na tých istých okruhoch ako medzinárodné preteky.
Veterinárny zbor rozhodcov udelil výnimku v tento deň a povolil zvýšenie tepových
limitov z 56tep/min na 64tep/min., minimálna rýchlosť zostala nezmenená 10km/hod.
V národnej súťaži na 60km štartovalo 12 jazdeckých dvojíc a a po celý čas udávali
tempo dve slovenské pretekárky Adriana Černeková s anglickým plnokrvníkom Charles
a Darina Bartalská so shagya-arabským valachom Suaoma Dorat/Sheggi. Tréningovo
odbehol túto vzdialenosť aj Feras Boulbol so 7-ročným arabským žrebcom Musafer. Ako
prvá do cieľa prišla Darina Bartalská v čistom čase 3hod-14s s priem.rýchlosťou
19,9km/hod, štvrtá Adriana Černeková a piaty Feras Boulbol obidvaja s priem.
rýchlosťou 15,5km/hod. Po skúsenosti na zahraničné preteky si prišla aj Alexandra

Sedmaková so 6-ročnou kobylou Al Kahira. V súťaži na 40km, ktorá sa bežala ako
dostih jej stačila rýchlosť 14,0km/hod na prvé miesto z 11 pretekárov.
Tešíme sa, že medzi 38 vylúčenými koňmi pre krívanie alebo metabolický problém nebol
ani jeden kôň zo Slovenska. Už minimálne tempo 10km/hod a predpoveď počasia na
tento víkend dávali najavo, že tento pretek bude patriť medzi tie ťažšie. Kopcovitá trať
nešetrila ani jedného koňa. Viedla po asfaltových komunikáciách, kamenistých cestách,
križovala železničné prejazdy a na poľných cestách sa kone zabárali v blate. No všetky
štartujúce kone zo Slovenska súťaž dokončili a dokonca sa pekne umiestnili. Nebyť
drobných omylov na trati, mohli byť tieto výsledky ešte lepšie.
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