Vôňa Divokého západu

Milovníci koní a westernu prišli v sobotu 4. júla 2015 do obce Palárikovo, presnejšie
do jej časti Ľudovítov , kde konské kopytá vírili prach, znela country hudba a rozvoniavala
cigánska. V priestoroch areálu Ranč Mohykán sa totiž konali westernové preteky pre
amatérskych jazdcov s názvom O pohár starostu obce Palárikovo pod hlavičkou seriálu
pretekov Putovného pohára. Niekoľko desiatok koní a ich jazdcov si to rozdalo počas
krásneho slnečného dňa.
Na svoje si prišli ako samotní jazdci, tak aj návštevníci z radov priaznivcov
adrenalínu a jazdectva. Po slávnostnom nástupe, pri ktorom sa predstavili všetci jazdci a ich
tátoši sa začali disciplíny Pole banding, Barrel race a Boot race. Adrenalínové výkony jazdcov
v týchto klasických rýchlostných disciplínach sa postarali o napätie - Pole bending, v ktorom
jazdci predviedli ohybnosť, techniku a rýchlosť pri slalome okolo tyčí, Barrel race, beh na čas
okolo sudov a posledná disciplína bola aj o zábave, pretože Boot race je jazda na koni bez
jednej čižmy, ktorú si jazdec na druhej strane arény musí obuť a dobehnúť späť do cieľa.
Pripravené boli aj atrakcie pre deti, z ktorých najžiadanejšia bola ako aj minulý rok jazda na
koni a v druhom rade maľovanie na tvár. Okrem toho si deti mohli vyskúšať hod podkovou
alebo sa zoznámiť s lasom, ktoré sa používa na odchyt doytka, pri týchto súťažiach na
každého čakala aj sladká odmena. Na konci dňa nasledovalo dekorovanie najlepších jazdcov,
ktorým poháre odovzdával organizátor pretekov Peter Ferenczi, spolu s hlavným rozhodcom
Ladislavom Meszárošom a starostom obce Palárikovo.
Počas celého dňa okoreneného kovbojskou atmosférou, skvelým jedlom a atrakciami
si mohli diváci pozrieť, ako zvládajú jazdci svoje kone, zabaviť sa a zasúťažiť si a to všetko aj
vďaka finančnému príspevku od obce Palárikovo a ďalších sponzorv ako Peugeot a Tatra
banka. Ranč Mohykán touto cestou ďakuje všetkým súťažiacim, divákom a samozrejme aj
ľudom, ktorí nám pomohli pri organizácii pretekov a tiež pánovi starostovi Mgr. Jozefovi
Derňárovi a zároveň dúfame, že všetci sa opäť streneme o rok na ďalšom ročníku
amatérskych westernových pretekov v našej obci.
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