PRETEKY

X I . ročník Záhoráck

 JÁN BOLEBRUCH
NAJLEPŠÍ
STOPÁR
Kynologický klub Holíč usporiadal 15. 12.
2007 druhé kolo stopárskych pretekov, XI.
ročníka Záhoráckej zimnej ligy kynológov
(ZZLK). Klimatické podmienky v decembri
nebývajú najideálnejšie pre stopárske preteky,
ale v Holíči psíčkarom počasie prialo.
Zatiaľ čo na cvičisku kynologického klubu
prebiehali cviky poslušnosti malých plemien a
IPO s rozhodcom Júliusom Benovičom, šľapali
sa stopy podľa SVV na trávnatej ploche letiska,
kde rozhodoval Martin Kozárek. Na preteky
nastúpilo 18 pretekárov z rozličných kynologických klubov zo Slovenska a Čiech.
Záhorácka zimná liga je podujatie, ktoré je
zložené zo štyroch kôl. Dvoch stopárskych a
dvoch obranárskych. Pretože v Holíči prebiehalo druhé stopárske kolo, tu sa rozhodovalo aj o najlepšom stopárovi XI. ročníka
Záhoráckej zimnej ligy kynológov. Výsledky z
prvých stopárskych pretekov v Jablonici
položili pretekárom latku vysoko, lebo na
prvých miestach boli Ingrid Tkáčová z KK SI
Bratislava s krížencom zlatého retrívra a saluky
s Keirou, s bodmi za stopu 99 a poslušnosť
96. Na druhom mieste bola Jitka Nováková z
KK Hodonín s briardom Jessica Vini s bodmi
za stopu 90 a poslušnosť 98 bodov. Medzi
týmito dvomi pretekárkami sa odohrával hlavný

34

súboj o najlepšieho stopára XI. ročníka ZZLK,
ale titul najlepší stopár XI. ročníka ZZLK mohli
získať aj ďalší pretekári ako, napr., Zuzana
Tomašovičová z KK SI Bratislava, či Stanislav
Hamerlík st. zo ZKJ Jablonica.
Pretekárky na prvých miestach sa snažili aj v
Holíči. Titul „Najlepší stopár XI. ročníka
Záhoráckej zimnej ligy kynológov“ získala
Ingrid Tkáčová s Keirou - stopa 96, poslušnosť
96, spolu 192 bodov, na druhom mieste sa
umiestnila Jitka Nováková s Jessicou Vini -

stopa 93, poslušnosť 98, spolu 191 bodov.
Medzi prvým a druhým miestom o najlepšieho
stopára v holíčskych pretekoch bol len jeden
bod. Poriadateľské kluby ZKJ Jablonica a KK
Holíč pripravili pre pretekárov výborné podmienky a ceny pre najúspešnejších. Pre
divákov aj pretekárov v Jablonici pripravili
záhorácku kapustnicu a v Holíči výborný guláš
a varené víno, ktoré dobre padlo na zohriatie.
Záhorácka zimná liga kynológov pokračuje
obranárskymi pretekmi, ktorých prvé kolo

č. 1/2008

ej zimnej ligy kynológov
bude 19. 1. 2008 na cvičisku KK Skalica a
23. 2. 2008 na cvičisku KK Gbely, kde bude
záverečné vyhodnotenie nielen najlepšieho
obranára XI. ročníka ZZLK, ale vyhodnotenie
celého ročníka a vyhlásenie víťaza.

Kynologické preteky
o majstra Záhoria
Prvýkrát v histórii na Záhorí sa súťaží o majstra Záhoria v športovej kynológii. Hoci to nie
sú samostatné majstrovské preteky, podľa
propozícií sa MAJSTROM ZÁHORIA môže stať
pretekár s trvalým bydliskom na Záhorí, ktorý
sa zúčastní pretekov Záhoráckej zimnej ligy
kynológov (ZZLK). Do vyhodnotenia sa započítavajú najlepšie body stopárskych a
obranárskych pretekov. Pretože stopárske
preteky ZZLK sú ukončené, je možné dnes
zverejniť priebežné výsledky o Majstra Záhoria v športovej kynológii.
Zatiaľ na prvom mieste s počtom bodov 181
je Stanislav Hamerlík so psom Gabi Sing-Sing
Slovakia zo ZKJ Jablonica. Na druhom mieste
je MVDr. Ján Hamerlík s Alkou Malé uško zo
ZKJ Jablonica (177 bodov). Na treťom mieste
s počtom bodov 174 je Rita Horňáková s Corinou zo Šardíc z Vysokej pri Morave.
Konečné výsledky budú známe 23. 2. 2008,
kedy bude ukončenie XI. ročníka Záhoráckej
zimnej ligy kynológov, a budú sa môcť započítať aj výsledky v obranárskych disciplínach.
❑

Pretekári v Holíči
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