Zpráva vedoucího ekipy z ME v coursing
Helsinky, 6.-7.6. 2015
Vedoucí ekipy: Ing. Veronika Kučerová Chrpová, PhD.
Sezam nominovaných přišel současně s nominačním listem pro ČMKU.
Celkem se zúčastnilo 22 jedinců různých plemen chrtů a plemen skupiny V. –
primitivních psů.
Jeden pes z nominovaných nedojel – omluven předem majitelem.
Všechny poplatky za startovné majitelé uhradili a nebyl problém s výběrem
licencí před přejímkou. Veterinární kontrolou prošli všichni jedinci. Na měření
whippetů při ME nemusel z naší ekipy žádný jedinec.
Česká ekipa byla umístěna na dvou kempových místech, stany uvnitř areálu
dostihové dráhy a obytná auta vně, těsně za bránou. Nebyl problém s
komunikací.
Jedna dráhy byla umístěna ihned u dostihové dráhy. Druhá cca 1km od první. Vše
odděleno přepážkami 1m vysokými a přírodním reliéfem. Sedliště byla velká a
prostorná s kompletní kontrolou před běhy, upevnění náhubku a kontrola čipu.
Specifita finského běhání byla v průběhu sdělována vedoucím ekip při
schůzkách. Servis od pořadatelů ohledně výsledků a startovních listin byl přesný
a včasný, i přes teto fakt se první den končilo kolem 22 hodiny a předávání cen
bylo do 0:15. Ještě, že bývají letní noci se světlem ve Finsku. Druhý den došlo k
ukončení kolem 21 hodiny.
Rozdílnost hodnocení rozhodčích, většina byla ze skandinávských zemí,
způsobila, že mnoho psů, kteří doběhli svůj běh, bohužel nepostoupilo do
druhého kola, neboť přísní rozhodčí ze skandinávských zemí je ohodnotili velmi
přísně a do druhého kola je nepustili. Na tento fakt bohužel doplatil náš
afghánský pes (jediný zástupce plemene z ČR) a jeden faraónský pes.
Můžeme se také pochlubit Mistryní Evropy v coursingu, plemene italský chrtík, v
majetku pana Ing. Baráka. Tímto mu ještě jednou srdečně blahopřeji. A Gratuluji
také ostatním, kteří se umístili na stupních vítězů a úžasně reprezentovali
Českou kynologii na ME. Kompletní výsledky byly předány Dr. Širokému v
elektronické podobě.
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