ŠPORTOVÁ KYNOLÓGIA

XI. ročník Záhoráckej zimnej ligy kynológov sa skončil

Majstrom Záhoria v športovej kynológii je
MVDr. Ján Hamerlík s Alkou Malé uško
XI. ročník Záhoráckej zimnej ligy kynológov sa skončil a bolo by odo mňa ako koordinátora pretekov vhodné, aby som vyhodnotil
tento ročník. Ale po prečítaní článku p. Ingrid Tkáčovej z KK SI Bratislava na stránke www.kksi.sk a po dohode s autorkou som sa
rozhodol, že nechám zhodnotenie časti XI. ročníka ZZLK na jednu z účastníčok pretekov, nech je to zhodnotenie z pohľadu
pretekárov.
Ján Bolebruch, Kynologický klub Gbely

XI. ročník Záhorácka zimná liga kynológov 2007/2008

3. a 4. kolo - obranárske preteky v Skalici a Gbeloch
 INGE (INGRID TKÁČOVÁ)
Kynologický klub Staré ihrisko Bratislava
V novom roku pokračovala Zimná liga
obranárskymi pretekmi 19. 1. 2008 v
Skalici a 23. 2. 2008 v Gbeloch. S
Keirou som v lige nepokračovala, lebo
obranu nerobíme, ale solidárne a veľmi
rada som prišla Zuzanu a Dixiho
povzbudiť aj na nasledujúce dva
preteky.
Zuzka nastupovala do Skalice s celkovým
bodovým ohodnotením 368 bodov za
stopárske preteky v Jablonici (17. 11. 2007 186 bodov) a Holíči (15. 12. 2007 - 182 bodov). Bodové skóre jej v celkovom hodnotení
XI. ročníka ZZLK zabezpečilo predbežne 3.
miesto s 11-bodovou stratou za pretekárkou
na 2. mieste (Jitka Nováková + briard Jessica)
a 12-bodovým náskokom pred pretekárom na
4. mieste (Stanislav Hamerlík + NO Gabi).
Do Skalice sme pricestovali ešte pred rozvidnením. Sychravé počasie neveštilo príjemný
deň. Pršalo a do toho fúkal nepríjemný vietor,
čo poveternostné podmienky ešte zhoršovalo.
Náladu nám ale hneď po príchode vylepšil
vždy dobre naladený a usmiaty Pablo Kuba,
ktorý nás pozval do vyhriatej klubovne s teplým
čajom. Pomaly prichádzali aj ďalší pretekári.

Najlepší obranár XI. ročníka ZZLK
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Priateľsky sme sa zvítali so zástupcami PO&VA
Šamorín a Mostu pri Bratislave. Veľmi sa mi
páči, že starí harcovníci sprevádzajú svoje deti
(teda už dospievajúcu mládež, aby som neurazila) a podporujú ich v láske ku psom a ku
kynológii. Počas pretekov deti povzbudzujú
rodičov a rodičia deti - to je obdivuhodné.
Samozrejme, na akcii nemohol chýbať p. Bolebruch - jeden z organizátorov pretekov a najhlavnejší štatista, na ktorého sme hneď ráno
vzniesli námietku: „Aké hrozné počasie ste to
dnes objednali?“ „Žiadne obavy, dámy. O
10:05 prestane pršať. To mám dohodnuté.
Aha - tu s HMU“, ubezpečil nás Bob a pohotovo vytiahol z vrecka graf množstva spadnutých
zrážok predpovedaných na sobotu. A tak aj
bolo. Zázračne, presne o 10:00 sa počasie
umúdrilo a vyšlo aj slniečko. Ten Bob je ale
lišiak, vždy vie milo prekvapiť. Jeho dômyselne
prepracované excelovské tabuľky sumarizujúce výsledky z pretekov nemajú konkurenciu.
Poviem Vám, to Záhorie s milými ľuďmi má
svoje čaro!
Zuzana a Dixi nastupovali na poslušnosť aj
obranu ako posledná dvojica. Rozhodovali p.
Palec a p. Klačman. Figurovali p. Adamčík a p.
Matyáš. Ešte pred Zuziným nástupom, sme
všetci na zablatenom povrchu so zvedavosťou
očakávali dvojicu v SVV 2, ktorá podľa národného skúšobného poriadku musí v poslušnosti absolvovať cvik - Plazenie psa so psovodom
na 15 krokov. Na rozdiel od psovoda nebolo
možné vĺčka presvedčiť, aby si zablatil bruško
plazením. Hm, predstavenie sa nekonalo.
Zuzana s Dixim predviedli poslušnosť za
88 bodov. Najviac bodov stratili za Dixiho
predbiehanie pri chôdzi, za prekusovanie na
aportoch a pomalšie zaľahnutie pri odložení do
ľahu za pochodu s privolaním. Vysielačku Dixi
zvládol bravúrne - pekne, rýchlo, presne - za
plný počet bodov. Obrana pokračovala už v
peknom slnečnom predpoludní. Zuzana nastupovala po briardke, ktorá predviedla
poslušnosť za 92 a obranu za 95 bodov. Dixiho fanklub sa rozrástol o zástupcov Šamorína,
tí Zuzanu hneď na začiatku adoptovali do svojich radov, a o Pala a Jejeho, ktorí docestovali
zo schôdze ZŠK tesne pred nástupom našej
dvojice na pľac. Výkon Dixiho bol horší oproti

briardke iba o jeden bod. Počas cvičenia Dixiho výkony neraz vyprovokovali spontánny
potlesk divákov. Obrana bola za 94 bodov.
V tretích pretekoch (Skalica) sa Zuzka a
Dixi umiestnili na druhom mieste so 182
bodmi a celkovo po troch pretekoch zaujali predbežne 2. miesto s celkovým priebežným hodnotením 461 bodov.
Do Gbelov sme cestovali opäť v skoré
sobotné ráno. Na pekný cvičák pri lese sme
dorazili medzi prvými. Privítali nás domáci
usporiadatelia, Bob dokonca vo vkusnom
obleku. Celý čas som pozorovala, či sa objaví
Jitka s Jessicou, ktoré mali dňom štvrtého
preteku na Zuzanu náskok 13 bodov a zatiaľ
boli jasným favoritom. Slečny neprišli, a tak
mala Zuzana veľké šance. Teraz išlo o to,
správne ich využiť.
Na preteky nastupovali naši ako štvrtí v poradí, hneď po malých plemenách. Rozhodovali
p. Kozárek a p. Sobolič. Figurovali p. Adamčík
a p. Huber ml. Aj keď Dixiho výkon v Gbeloch
bol jeden z najslabších, dvojica získala sympatie divákov najmä svojou originalitou. Najdúšik,
ktorého v štvrtom mesiaci jeho veku ako
nevyliečiteľného odporúčali utratiť, a húževnatá detská lekárka-alergologička podporujúca ostatných opustených psíkov v jednom
malom útulku.

Víťazka pretekov v Gbeloch

č. 4/2008

Víťazka XI. ročníka ZZLK

Dixi a Zuzka predviedli poslušnosť za 78
bodov. Okrem smoly, ktorá sa im nalepila na
päty, najväčšiu chybu Dixi urobil pri vysielačke,
kedy sa vybral zlým smerom - nie po línii ale
šikmo oproti plotu, ktorý ho zastavil. Príčinou
zlyhania bolo, že doteraz vždy Dixi bežal rovno
až na koniec cvičiska, a tam bol plot. Tentokrát
mal plot blízko po svojom boku a pravdepodobne ho považoval za smer, kam treba
utekať. Ponaučenie, ktoré ich stálo 10 bodov.
Ďalšie chyby boli pri aportoch (prekusovanie) a
chôdzi pri nohe. Napriek štvormesačnej práci
na týchto nedostatkoch efekt viditeľný nebol.
Zlepšenie sa zatiaľ prejavuje iba na domácom
cvičisku.
Na obrane Dixi prítomných prekvapil razantnou a intenzívnou vyštekačkou a prvým zákusom. Pri ďalšom zákuse Diximu nevyšiel krok a
pri bočnom doprovode si neodpustil obehnúť
figuranta dookola. Jeho stará chyba, ktorá sa
objavuje opakovane pri väčšej nervozite.

Ostatné chyby, ako napr. sila zákusu, sú zrejme dané Dixiho telesnými dispozíciami. I
napriek nedostatkom a smole Zuzana výkon za
78 bodov na obrane hodnotila slovami
spokojnosti.
Čas do vyhlásenia výsledkov sme si krátili v
bufete spoločnými diskusiami alebo sledovaním kultúrneho programu, ktorý bol naozaj pekný. Obdivuhodný hlas 11-ročného
speváka Mária zaujal všetkých prítomných. S
veľkou pravdepodobnosťou vyrastá v Gbeloch
nový talent - nová superstar. Ale ani tie ďalšie „oldest superstars“ z radov kynológov s evergreenmi ako „Júlia si slnko v sieti...“ alebo
„Nemám auto, nemám motorku....“ stáli za
potlesk a uznanie. Nie menej zaujímavé bolo
pozorovať malé šteniatka, ako privykajú atmosfére pretekov, či sledovať skúsených machrov,
ako cvičia svojich psov. Kto mal oči otvorené,
mohol odpozorovať finty, fígle, zlepšenia, ktoré
potom použije v ďalšej práci.
Pri vyhlasovaní výsledkov pretekov v Gbeloch, ako aj celkových výsledkov, sme sa
potešili. Zuzana a Dixi získali hneď niekoľko ocenení:
V kategórii IPO na obranárskych
pretekoch v Gbeloch obsadili 3. miesto
(156 bodov)
V hodnotení „Najlepší obranár XI. ročníka
ZZLK“ sa umiestnili na 2. mieste s celkovými 338 bodmi za dva obranárske preteky
spolu. Na prvom mieste sa umiestnila Silvia Pongráczová s Cleou Deviant zo Senca
z Kynologického klubu Po-Va Šamorín.
A to najlepšie na koniec !
Celkový víťaz XI. ročníka
ZZLK 2007 / 2008 je
Zuzana Tomašovičová a Dixi
(celkom 706 bodov).
Zimnej
Záhoráckej
ligy
kynológov
2007/2008 sa zúčastnilo celkom 42 pretekárov, pričom iba 8 z nich si zmeralo svoje
sily vo všetkých štyroch pretekoch - dvoch
stopárskych a dvoch obranárskych. ZZLK sa

Zostáva mi ešte dodať, že obranárske preteky v Gbeloch boli do
posledného cviku napínavé, lebo ako posledná pretekárka nastúpila Silvia Pongráczová s Cleou Deviant zo Senca z KK Po-Va Šamorín. Pretože
sa jej sučka hárala, robila poslušnosť aj obranu ako posledná. Silvia
dosahuje vysoké bodové hodnotenia a mala šancu vyhrať preteky v
Gbeloch. Musela by ale získať viac ako 188 bodov, aby sa dostala pred
domácu pretekárku Ing. Janku Burskú s NO Indo Vlady-Sal. K radosti
domáceho publika Silvia získala „len“ 184 bodov a víťazstvo gbelského
podujatia zostalo v Gbeloch.
V Gbeloch bol zároveň vyhlásený aj majster Záhoria v športovej
kynológii pre rok 2007, ktorým sa stal MVDr. Ján Hamerlík s malým

Majster Záhoria 2007

zúčastňujú aj malé plemená. V tejto časti kraľujú malí fúzači, ktorí s bojovným srdiečkom
vedia presvedčivo, najmä pri obrane ukázať,
čo sa v nich skrýva.
V mene zúčastnených z KKSI Bratislava by
som touto cestou chcela srdečne poďakovať
všetkým usporiadateľom, rozhodcom, pomocníkom, sponzorom a ostatným zainteresovaným za kvalitne pripravené a príjemne
pohodové preteky. Všetkým víťazom gratulujeme k skvelým výkonom. Milým prekvapením
gbelských pretekov bolo, že každý súťažiaci
dostal či dostane diplom s fotografiou svojej
dvojice - pes a psovod. Milé a originálne. K
dobrej nálade na každých jednotlivých
pretekoch prispela aj skvelá atmosféra a príjemní ľudia.
Kynológia je skvelá vec.
Jedenkrát skúsiš a potom už musíš.
Verte, stojí to za to!
❑

bradáčom Alkou Malé uško. Majster Záhoria v športovej kynológii sa
vyhodnocuje z výsledkov príslušného ročníka Záhoráckej zimnej ligy
kynológov z pretekárov s trvalým bydliskom na Záhorí. Započítavajú sa
najlepšie výsledky z jedných stopárskych a jedných obranárskych
pretekov.
Výsledkové listiny z pretekov sú na www.kk.gbely.sk
Na záver ďakujem všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu XI.
ročníka ZZLK, či už organizátorom, sponzorom, ale hlavne pretekárom,
ktorí ukázali, že majú svojich psov dobre pripravených, a v niektorých
cvikoch dosahujú vrcholovú úroveň.
Ján Bolebruch, Kynologický klub Gbely

CELOŠTÁTNA VÝSTAVA PSOV
VŠETKÝCH PLEMIEN - CAC
6. 6. 2008

SENEC, SLNEČNÉ JAZERÁ - SEVER

Možnosť získať 3x CAC v jednom víkende: 7. a 8. 6. 2008 je MVP a klubové výstavy v Nitre
Uzávierka

I.

18. 4. 2008

II.

16. 5. 2008

Prihlášky musia prísť do termínu uzávierok!

Prihlášky posielajte na adresu:

Športový klub stavačov, Budovateľská 6, SK-900 27 Bernolákovo
Tel.: 00421 (0)2 45994709, 0905/353005
www.pointer-sportclub.sk, e-mail: lacobalogh@zoznam.sk

