Mistrovství Evropy v dostizích chrtů 4.9. -6.9. 2015 Hünstetten (D)
První víkend září patřil v Německém Hünstettenu chrtům. Na trať se v
pátek postavili zástupci plemen azawakh, barzoj, cirneco dell’Etna, deerhound,
galgo espaňol, irský vlkodav, faraónský pes, ibizský podenco, italský chrtík klasik
a sprinter téhož plemene. V sobotu dráhu vyzkoušela tato plemena – afghánští
chrti, maďarští chrti, saluki, whippeti sprinteři a sloughi. V neděli uzavřeli ME ti
nejrychlejší, a to whippeti v kategorii klasik a greyhoundi.
Naše ekipa měla druhé největší zastoupení s počtem 60 přihlášených
chrtů z celkového počtu 540 psů. Výsledky byly take úžasné a svědčí o výborné
úrovni chovu všech plemen chrtů v České republice. Někteří se umístili v
prestižních finálových bězích, ale musím také zmínit vysokou kvalitu českých
odchovů, reprezentujících jiné státy.
Ráda bych vyzvedla zvláště tyto výsledky českých reprezentantů:
: Cirneco dell’Etna (Sicilský chrt)
1. místo
Arvernus Najja Wai-Wad maj. Eva Koláčková
2. místo
Nyna di Ragalny maj. Jitka Kutiová
3. místo
Alisa maj. Lucie adámková
5. místo
Anhardn Yellow Roses maj. Lenka Fridrychová
: Deerhound (Skotský jelení pes)
5. místo
Pitlochry’s Lucy maj. Markéta Neduchalová
: Pharaoh Hound (Faraónský pes)
4. místo
Atea Harere Wai-Wad maj. Karolína Červinková
5. místo
Xo Belmondo Tal Sannat maj. Jana Halenková
6. místo
Barissa Nut Wai-Wad maj. Jitka Kutiová
: Windspiel (Italský chrtík) feny
2. místo
Earleen Annaperla maj. Helena Šebestová
5. místo
Candelora Tileco maj. Luděk Měchura
: Windspeil (Italský chrtík) sprinter pes
6. místo
IT Grey Butterfly Bacardi maj. Václav Holoch
: Podenco Ibicenco (Ibizský podengo)
3. místo
Escalona maj. Filip Machovský
5. místo
Amaya Como El Viento maj. Filip Machovský
: Whippet sprinter feny
4. místo
Curry of Carinae maj. Vašákovi
: Whippet sprinter pes
5. místo
Delicio z Osirisova domu maj. Eliška Hornová
: Whippet klasik pes
6. místo
Felini z Osirisova domu maj. Navrátilovi
Tímto bych jako český vedoucí ekipy chtěla poděkovat všem
reprezentantům za perfektní reprezentaci české kynologie na takto prestižní
akci. Veronika Kučerová Chrpová
Kompletní výsledky k nalezení:
http://www.dwzrv.de/450-0-Renn-Coursing-Ergebnisse.html

