
 

 

 

TATRANSKÝ POHÁR CEN/CEI 2015 vo vytrvalostnom jazdení 

 

Majsterka Slovenska Dominika Kleinová 

 

MENGUSOVCE (19.07.2015) – Od piatka (17.07.2015) do nedele sa v Mengusovciach 

a okolí uskutočnil Tatranský pohár CEN/CEI 2015 vo vytrvalostnom jazdení. V rámci 

pretekov, ktorých spoluorganizátorom bol ELEMENTS RESORT, sme spoznali aj novú 

majsterku Slovenska seniorov vo vytrvalostnom jazdení, ktoré boli vypísané v kategórii 

CEI 2* (2x70 km). 

 

Na prvé 30 km kolo, ktoré viedlo z Mengusoviec cez Batizovce, Gerlachov a Štôlu s 

prevýšením 300 metrov, sa postavilo dvanásť pretekárov zo štyroch krajín (Slovensko, 

Česko, Maďarsko a Ukrajina) v sobotu ráno o 7:30 hod. Po prvej veterinárnej kontrole sa 

do čela dostala Maďarka Feketene Wachter na koni O´Bajan Huncut. Na ďalších dvoch 

20 km úsekoch (prvý z Mengusoviec cez Batizovce a Štôlu s prevýšením 150 metrov, 

druhý cez Štrbu, Lučivnú a Mengusovce s prevýšením 100 metrov) si najlepšie počínala 

česká jazdkyňa Tereza Kopecká na koni Armanda S (4:20,33), ktorá si po prvom dni 

udržala 46 sekundový náskok práve pred Maďarkou Feketene Wachter. Najlepší Slovák 

bol po sobote na štvrtom mieste Feras Boulbol na koni Al Abjar s časom 4:28,53. 

 

Po prvom dni sa štartovné pole zúžilo o dvoch pretekárov, ktorých kone neprešli 

veterinárnou kontrolou. V nedeľu pokračovali preteky na identických úsekoch 

Tatranského národného parku s rovnakou dĺžkou. Za extrémne horúceho počasia to 

nemali jazdecké dvojice v náročnom tatranskom teréne jednoduché. Z celkového 

víťazstva v otvorenej súťaži CEI 2* sa napokon radovala Češka Tereza Kopecká na koni 

Armanda S pred Maďarkou Katou Feketene Wachter. Tretiu priečku obsadila Dominika 

Kleinová na koni Syrah a ako najlepšia slovenská jazdkyňa získala titul majsterky 

Slovenska. „Byť majsterka Slovenska opäť po piatich rokoch je skvelý pocit. Je to 

veľké zadosťučinenie po tejto náročnej sezóne a tvrdej drine. Na samotné víťazstvo 

som začala pomýšľať až pred posledným kolom. Chcela som, aby bol kôň v kľude. 



 

 

Vyzeral výborne a pred spomínaným posledným kolom sme strácali len tri minúty, 

čo sme dohnali,” povedala po víťazstve Dominika, ktorá považuje tento triumf za jeden 

z najväčších vo svojej kariére. „V posledných rokoch je tento asi najväčší, nakoľko 

sme zhruba pred tromi rokmi menili kone.” Preteky napokon dokončilo v otvorenej 

súťaži len šesť jazdeckých dvojíc, čo svedčí okrem iného aj o náročnosti terénu. „Trať 

bola pomerne náročná, veľmi tvrdá a skalnatá. Navyše bola pomerne zradná. Zdalo 

sa, že nejdeme do kopca a pritom to bolo päťkilometrové stúpanie. Samostatnou 

kapitolou bolo horúce počasie počas oboch dní, čo bolo pre kone veľmi náročné,” 

dodala majsterka Slovenska Dominika Kleinová, ktorá nám na záver priblížila i jej najbližší 

program. „Uvažujeme o dvojdňových septembrových pretekoch Master’s Energy 

Tour v HIPPO ARENA ELEMENTS RESORT a medzitým chceme absolvovať 

národné preteky s mladými koňmi.” 

Špeciálnu cenu kondície, ktorú udeľuje veterinárna komisia v súťažiach endurance,  

získal kôň YASIRA, na ktorom odjazdila preteky Slovenka Lýdia Fonferová 

a v majstrovskej súťaži skončila na druhej pozícii. . 

 

VÝSLEDKY 

CEI 2* 2x70 km: 1. Tereza Kopecká (ČR), na koni ARMANDA S 8:39:51, 2. Kata 

Feketene Wachtler (Hun.), O´BAJAN HUNCUT 8:39:55, 3. Dominika Kleinová (SR), 

SYRAH 8:43:23, 4. Lýdia Fonferová (SR), YASIRA 8:43:25, 5. Martin Bakoš (SR), 

KAMAR, 8:43:41, 6. Mario Hoffmann (SR), TOM JONES FT, 9:03:02. 

CEI* 80 km: 1. Csaba Szabó (SR), SHAGZA SUVOLTO 5:23:29, 2. Luliia Tolpygová 

(Ukr.), MANUEL 6:11:15, 3. Martin Gallo (SR), KOHEILAN BERNI, 6:15:27. 

CEIYJ* 80 km: 1. Simona Chlpáčová (SR), TOBROK II 3 SK/CHANTAL 6:07:48, 2. Lea 

Javoreková (SR), RUSTY 6:18:11, 3. Lucia Supeková jun., JUSSUF BUSHI 6:30:08, 4. 

Michaela Supeková, SAMAHI B 6:30:10. 

 

NÁRODNÉ SÚŤAŽE 

CEN 40 km: 1. Milota Miháliková (SR), SARIAH TWO, 3:28:01. 



 

 

CEN 60 km: 1. Henrieta Allová (SR), SIGLAVY BAGDADY VIII-4 4:18:23, 2. Simona 

Thomková (SR), M L ANGELINA, 4:20:33, 3. Karolína Kleinová (ČR), VIE DE NIELLANS 

4:39:17, 4. Silvie Lorenzová (ČR), VICTOR DESTOURELLES 4:39:22. 

CEN 80 km: 1. Gabriel Bihary (SR), JACKSON FT, 6:22:59. 

 

Martin Simonides, senior PR manager ELEMENTS RESORT 

+421 911 197 146 

martin.simonides@elementsresort.sk 

 

 

 


