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Pretekom konaným na 
Ranči 4C v Podunajských 
Biskupiciach v Bratislave v 
sobotu 29.6.2013 sa seriál 
Westernovej Hobby Ligy 
2013 prehupol do svojej 
druhej polovice. Po minu-
loročnom horúcom počasí 
si mohli tentokrát v príjem-
nej atmosfére a akurátnej 
teplote zmerať sily najmä 
jazdci z blízkeho okolia 
Bratislavy, ktorí už vypre-
tekaní na 5. tohtoročnom 
preteku WHL predviedli 
obdivuhodné výkony.

Ranč 4C v Bratislave bol dejiskom 5.preteku 
Westernovej Hobby Ligy 2013

Darilo sa paradoxne najmä 
hosťujúcim jazdcom a to 
aj napriek skutočnosti, 

že početná skupina pretekárov z 
domáceho ranča – kde pod ve-
dením Vierky Závodnej a Lucie 
Celecovej rastie množstvo drezúr-
nych westernových nádejí, počas 
tohtoročnej sezóny na pretekoch v 
Cíferi, Galante, Pezinku a Nýrov-
ciach získala doposiaľ najviac mod-
rých stúh v drezúrnych disciplí-
nach. A v tom je rôznorodosť a 

krása westernového jazdenia.

Vo výbornej forme sa v triede 
mládeže predviedla Simonka 
Kunovičová na koni Be My Fox z 
Nyrwest Nýrovce, ktorí zvíťazili 
v disciplínach Showmanship at 
Halter, Western Horsemanship a 
Trail a druhé miesto si vybojovali 
vo Western Pleasure. Česť domáce-
ho ranča hájila a modrú stuhu za 
najlepší výkon vo Western Pleasu-
re  získala Dominika Minárová s 

Kandamunanym, ktorí víťazstvo 
podčiarkli aj ziskom červenej stuhy 
za druhé miesto v Showmanship at 
Halter. 

V drezúrnych disciplínach v triede 
„Open“ získala pred prísnym okom 
rozhodcu Romana Desiatnika dve 
víťazstvá Dominika Chmeláro-
vá s päťročným koňom Im Lucky 
Luck zo Spojenej školy v Ivanke 
pri Dunaji za najlepšie zvládnutie 
úlohy v disciplínach Trail a Wes-

tern Horsemanship. Rovnako dve 
víťazstvá dosiahla Martina Konia-
rová z Ranča pod Lipkou na koni 
Looks Like a Boon v disciplíne 
Reining L a v divácky populárnej 
disciplíne Freestyle, ktorú odjaz-
dili v rytme hudby a s tématikou 
známej Adamsovej rodiny. Veď kde 
inde možno stretnúť na jednom 
kolbisku mamuta, veveričku, indi-
ánku, kňažnú a Mortishu ako na 
freestyle WHL na Ranči 4C ☺?

Podobne ako v triede „Mládež“ 
aj medzi „openkármi“ sa poda-
rilo česť domáceho ranča obhájiť 
v disciplíne Western Pleasure 
Zuzane Kubalovej na Romanet-
ta Tangy Tang. Kraľovanie žien 
vo westernovej drezúre svojím 
predvedením koňa Bakers Boy v 
disciplíne Showmanship at Halter 
prerušil len Roman Jančovič z JK 
Mariánka.

Medzi rýchlostnými jazdcami 
znovu zažiaril jeden z najmlad-
ších pretekárov s okulahodiacim 

štýlom David 
Sedláček na 
koni Jeremy z 
Jeremy Ranch 
Cetuna. 
Najrýchlejšie 
časy dosiahli 
v disciplíne 
Pole Bending 
ako i Barrel 
Race a opäť sa 
tým dostali do 
čela bodovacej 
súťaže WHL, 
ktorá bude 
slávnostne 
vyhodnotená  
po skončení fi-
nálového pre-
teku v areáli 
Spojenej školy 
v Ivanke pri 
Dunaji, kam 
Vás v sobotu 
14.9.2013 sr-
dečne pozý-
vame.

David Sedláček Zuzana Kubalová

Simonka Kunovičová

Martina KoniarováDominika Chmelárová

Dominika Minárová
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Zažiť atmosféru už 16. ročníka ródea a show v Chocholnej Velčice, ktorý pre 
jazdcov, divákov pripravili členovia Zväzu chovateľov koní Chocholná v areáli 
pod Tlstou v prvý júlový víkend, si prišlo vychutnať mnoho ľudí z blízkeho i ďaleké-
ho okolia. Ľudia si každoročne prídu vychutnať pohľad na krásne, rýchle jazdy, za-
baviť sa pri country hudbe a niektorí si dokonca už vo štvrtok rozložia svoje stany, 
ktoré zložia až v nedeľu. 

RÓDEO SHOW CHOCHOLnÁ VELCICEˇ

Diváci sa mohli pozrieť na 
jazdy “dospelákov“ v piatok 
i v sobotu a na najlepších 

juniorov neregistrovaných pretekov 
v nedeľu.

Všetko to vypuklo v piatkové popo-
ludnie, keď 16. ročník bol zahájený 
disciplínou Reining, v ktorom bez-
pochyby najlepšiu jazdu predviedla 
Ivanka Rudkajová. 
Vo Western Pleasurei  rozhodca 
Július Sklenka aj so svojim pomoc-
níkom Vladom Bulejkom pozorne 
sledovali každého jedného jazdca 
i jeho koňa. Spolu uvážili, že bez 
pochyby  najlepšou jazdkyňou tejto 
disciplíny sa stala Petra Gurišová so 
svojou kobylkou Coffee. 
Po piatkovej noci prišlo sobotné ráno, 
ktoré divákov vítalo disciplínou trail. 
Prekážky tejto disciplíny opäť najlep-
šie zdolala Petra Gurišová.
V horúce sobotné popoludnie vytiah-
li svoje kone “rýchlostkári“.  Rých-
lostné disciplíny jazdci odštartovali 

pole bendingom, v ktorom zvíťazil 
Jozef Lukáč s jeho rýchlou Sibaritou.  
Ako jedinej dospelej jazdkyni sa 
podarilo pokoriť čas 17s v bareloch 
Bessine Hudcovičovej s Abushom. 
Svoje rýchle kone jazdci skúšali aj v 
kľúči (key hole race) a 
vlajkovej (flag race). Najlepšou jazd-
kyňou v disciplíne kľúč sa stala Nikol 
Krnáčová so Skippym a vo vlajkovej 
to bol Marcel Habarda s Paltrom.
Na jazdcov čakala aj súťaž v pití piva. 
Najlepším súťažiacim v tejto súťaži sa 
stal Miro Bača.
Na záver boli ocenení tí najlepší 
jazdci, a to v drezúrnych disciplínach 
Petra Gurišová a najlepšou jazdky-
ňou 16.ročníka ródea a show sa stala 
Nikol Krnáčová.
V nedeľu si svoje kone vytiahlo až 18 
juniorov, ktorí nedeľné ráno priví-
tali s disciplínami trail a western 
pleasure, v ktorých zvíťazila Gabika 
Bocová.
V rýchlostných disciplínach juniori 
predviedli priam ukážkové jazdy.  

V kľúči (key hole race) najrýchlešiu 
jazdu predviedol David Sedláček s 
Jeremym a to s časom 08:94, čím po-
koril aj najlepší čas dospelých. David 
taktiež predviedol prekrásnu jazdu v 
bareloch, v ktorých ako druhý jazdec 
16.ročníka pokoril čas 17 sekúnd. 
V pole bendingu zvíťazila Adriana 
Gulánová so Sibaritou a takisto uká-
zala veľmi rýchlu a zároveň najlepšiu 
jazdu v disciplíne flag race.
Najlepším juniorom 16. ročníka 
sa stal David Sedláček s Jeremym 
a nezabudlo sa ani na najmladšiu 
účastníčku Mišku Habardovú, ktorá 
bola ocenená stužkou a medailou.
V mene všetkých jazdcov a divákov 
by som chcela poďakovať všetkým 
usporiadateľom a všetkým ľuďom, 
ktorí mali podiel na zorganizovaní 
tohto najväčšieho ródea v Trenčian-
skom kraji.  Vďaka skvelým ľuďom si 
jazdci medzi sebou porovnali svoje 
sily, zažili veľa zábavy a ukázali 
divákom, že tento šport alebo skôr 
životný štýl vôbec nie je jednoduchý 

Miška Habardová

David Sedláček

Adriana Gulánová

Mirka Mikulová

Petra Gurišová

Nikol Krnáčová


