MLÁDEŽ

Víťazky oboch kategórii chodia do jednej školy!
 JOZEF ŠUSTER
Odovzdávanie si skúseností,
vzájomné povzbudzovanie sa
a väčšinou aj spoločná účasť
na výstavách. To všetko pomáhalo tandemu Iveta Morávková a Dominika Šusterová nielen zdokonaľovať sa
pri vystavovaní, ale aj pri
zbieraní bodov do celoročného vyhodnotenia junior
handlingu.

I

keď súťaživosť je mládeži daná asi génmi
v prirodzenej snahe presadiť sa medzi
rovesníkmi, junior handling nie je len o
bodoch a prvenstvách, ale hlavne o snahe
zdokonaľovať sa vo vystavovaní. Je radosťou
stáť vedľa kruhu mladých vystavovateľov a
sledovať ich počínanie si. Je sympatické, že
väčšina junior handlerov nenastupuje do výstavného kruhu stále s tým istým psom a
nejde takpovediac na istotu, ale využívajú
každú možnosť na to, aby skúšali iné plemená a zdokonaľovali sa pri ich predvádzaní.
Samozrejme, že toto platí najmä o tých, ktorí
už majú za sebou nejakú chvíľu vo výstavnom
kruhu.
V prvej kategórii, ktorá je pre vystavovateľov od 9 do 13 rokov, sa celkovo zapojilo počas celého roka 2007 vyše päťdesiat
mladých vystavovateľov. Prvenstvo získala
Iveta Morávková pred druhým Jurajom Števiarom a treťou Szilviou Szabóovou.
Druhá kategória vystavovateľov vo veku do
17. rokov býva menej obsadená ako pred-
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Víťazka 1. kategórie Iveta Morávková a 2. kategórie a celková víťazka Dominika Šusterová

chádzajúca. Počas minuloročnej sezóny sa
do nej zapojilo niečo vyše tridsať juniorov,
avšak kvalita predvádzania býva vyrovnanejšia a, pochopiteľne, ešte na vyššej úrovni.
Víťazstvo v nej, ako aj celkové víťazstvo s titulom TOP JUNIOR HANDLER 2007, si vybojovala Dominika Šusterová. Tak ako minulý
rok, aj tohto roku získala víťazstvom možnosť
reprezentovať Slovensko na tohtoročnej výstave Crufts v anglickom Birminghame.
Budeme je držať palce k čo najlepšiemu
výkonu, aj keď už len samotná kvalifikácia
medzi tých najlepších na svete je veľmi veľký
úspech.
Počas minuloročnej súťaže sa do celkovej
klasifikácie započítavali body z medzinárodných a CAC výstav všetkých plemien zo
Slovenska aj zo zahraničia. Aj keď redakcia
nášho magazínu dala Prezídiu SKJ návrh na
túto zmenu, nedostali sme, žiaľ, odpoveď, a

tak ani nevieme podať informáciu o tom, ako
tomu bude v tomto roku. Sme presvedčení,
že na Slovensku je dosť podujatí, ktorých
absolvovanie dáva väčšiu objektivitu pri koncoročnom vyhodnotení, ako keď sa započítavajú, povedzme, priemerné umiestnenia
získané týždeň čo týždeň na nejakom podujatí. Je potrebné si uvedomiť vo vzťahu k
mladým vystavovateľom skutočnosť, že nie
každý z nich má možnosť zúčastňovať sa
okrem našich výstav aj tých v zahraničí, a
takto získavať body, body a ďalšie body,
ktoré zabezpečia prvenstvo. Nie sme však
na to, aby sme menili stanovené podmienky.
O tom rozhoduje Prezídium SKJ. Môžeme a,
dodajme, že aj chceme poukázať na
možnosti, ktoré podľa nášho názoru pomôžu
objektivite i v tejto oblasti kynológie.
❑
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