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Na mäkkej dráhe
triumfoval United a Sir Gill
Na
programe
desiateho
dostihového dňa sezóny 2009
patrili dve položky klusákom. Oba
starohájske dostihy poznamenal
pretrvávajúci dážd a mäkká pôda,
čo sa odrazilo aj na výsledných
kilometrových časoch.
V úvodnej Cene Easy Scota (3+,
2000 m, 1300 EUR) štartovala ako
totalizátorová favoritka slovinská
Adeline (kvóta 10:10) v sulke so
svojim
trénerom
Dušanom
Krhačom. Po aprílovom víťazstve v
Bratislave sa kobyle na domácich
dráhach nedarilo, ale v cieľovej
rovine to vyzeralo na zopakovanie
triumfu
zo
začiatku
sezóny.
Nakoniec sa dobrým záverom
prezentoval nemecký United z
českej stajne Trot Centre Alet a
zvíťazil iste o dve dĺžky pred
Adeline v kilometrovom čase
1:27,8. V sulke mal am. Alenu
Tvrzovú, ktorá sa tešila z prvého
triumfu v Bratislave: "Víťazstvo
Víťaz dostihov monté Lesmeral de Chenu s dž. Janom Demelem (archív
nás
dosť
prekvapilo, nakoľko
trotdb.info)
United štartoval prvýkrát na tráve

Fotogaléria k článku
a navyše sme sa obávali aj mäkkej
dráhy, keďže je to vzrastom menší
kôň. Priebeh mal ideálny, celý dostih šiel s chuťou. V oblúku som cítila, že má ešte dosť síl a vedúca Adeline už bola
pobádaná. Bič som ani nemusela použiť.".
Spomedzi šiestich účinkujúcich v Cene Ifiúra (3+, 2000 m, 1600 EUR) sa mohol tento rok prvýkrát v sezóne presadiť Sir Gill
zo stajne JOKR v sulke so svojim trénerom Jaromírom Kotáskom. Štartoval so 40 metrovým prídavkom a totalizátorovou
kvótou 26:10. Napriek sťaženým pôdnym podmienkam sa potvdili papierové predpoklady a Sir Gill zvíťazil v km čase 1:27,5
iste o jednu dĺžku pred dobre finišujúcou Sněhovou Vílou Misi, ktorá štartovala zo základnej méty 2000 m a v sulke mala
Ivana Trhana.
Deň pred starohájskym mítingom sa traja zástupcovia slovenských klusáckych stajní predstavili v rámci dostihového dňa v
českých Slušoviciach.
Úvod Ceny obchodního centra Centro Zlín-Malenovice (3+, 2200 m, 20 000 Kč), v ktorom slovenské farby obhajovali Karel
CZ (Branislav Blatnický) a Sting (Dalibor Skladan), poznamenala kolízia, v dôsledku ktorej musel byť opakovaný štart.
Cieľom víťazne preklusal Winterboy (Jaroslav Dobrovolný), Sting sa umiestnil na štvrtom a Karel CZ na siedmom mieste.
Sting si štvrté miesto na druhý deň zopakoval aj v Cene Easy Scota.
Arabela v sulke s Branislavom Blatnickým sa v kariére prvýkrát predstavila v Cene obce Tečovice (3+, 1700 m, 20 000 Kč)
a v poli siedmich štartujúcich bola jedinou debutantkou. V cieľovej rovine si zopakovala nedávne víťazstvo z Velkej Cuchli
Roswitha Skal v sulke s am. Bedřichom Novákom, Arabela finišovala na poslednom kvalifikovanom, šiestom mieste.
Vrcholom programu bola Velká cena Zlínskeho kraje (3+, 2200 m, 40 000 Kč), v ktorej sa opätovne presadil tento rok
neporazený Le Loir des Bordes (am. Alle Loman) na úkor druhého I Can Fly Diamanta (am. Jiří Svoboda). V záverečnej
položke získala siedme víťazstvo v rade aj Bratislave dobre známa 6-ročná belka Sheep Hammering zo stajne Rokyta
advokát Bílovec.
Zaujímavosťou sprievodného programu boli dostihy monté na 1700 metrov. V tomto klusáckom zápolení pod sedlom veľmi
ľahko triumfoval francúzsky Lesmeral de Chenu s miestnym rovinovým trénerom a džokejom Janom Demelem.
Gabo
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