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 Česká equipa byla druhá nejpočetnější, přestože se dodatečně omluvilo z různých důvodů celkem 8 psů (hárání fen, 

zranění). Díky omluvenkám se nakonec do závodu dostal i jeden náhradník. Z celkového počtu necelých 100 psů se na stupně 

vítězů dostalo celkem 23 jedinců, což lze rozhodně považovat za úspěch. Na stupeň nejvyšší se dostali tři jedinci, tudíž česká 

hymna zněla areálem třikrát. Dvakrát mistrům Evropy a jednou pro vítěze ceny CdL (letos se mohli účastnit i sprinteři, ale „pouze“ 

o cenu CdL a nikoli o mistrovský titul). V naší výpravě nedošlo k žádným závažným zraněním, i když i letos došlo k několika 

drobnějším úrazům, které ale nemají žádné fatální ani dlouhodobé následky. Všichni účastníci výpravy reagovali na moji 

komunikaci, až na výjimky, které se podařilo vyjasnit, včasně a korektně a podle reakcí mají i oni stejný názor na komunikaci 

z mojí strany. Všichni tři nominovaní CZ rozhodčí posuzovali každý ve dvou dnech, vždy jeden půlden, viz. Tabulka 2. 

Tabulka 1: Umístění CZ účastníků v jednotlivých dnech 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Pátek 2 1 4 6 2 1 

Sobota 1 0 0 1 3 0 

Neděle 0 1 0 1 0 0 

Celkem 3 2 4 8 5 1 

 

Tabulka 2: Účast CZ rozhodčích na posuzování 

 Dopoledne Odpoledne 

Pátek Malátková Bergl 

Sobota Barák  

Neděle Malátková, Bergl Barák 

 

Můj osobní příspěvek spočíval hlavně v předávání informací nezbytných pro dochvilnou účast majitelů a jejich 

závodníků jednak na jednotlivých veterinárních kontrolách (vždy den předem před samotným závodem) a pak také samozřejmě 

na příslušných tratích. Předávání licenčních knížek organizátorům, přítomnost u samotných veterinárních kontrol, přítomnost na 

jednotlivých drahách při závodě samotném a předávání informací účastníkům kdy budou na řadě jejich svěřenci. Komunikace 

s organizátory a přítomnost na mítinzích určených teamleaderům, každý den dvakrát, vyzvedávání rozpisů pro jednotlivé dny a 

zajištění dochvilnosti psů, kteří se museli zúčastnit druhé veterinární kontroly (ve dvou případech na to majitelé zapomněli, ale 

díky použití vysílaček, se vše povedlo stihnout). Nejnáročnější a nejvíce frustrující bylo čekání (hlavně první den) na vyplněné 

licenční knížky, aby účastníci, kteří chtěli cestovat hned po závodě domů, mohli odjet (první den proběhlo předání licenčních 

knížek až kolem 23:00, další dny již o něco dříve). I tak, ale nebylo možné některým účastníkům předat licence přímo na místě a 

po dohodě jsem je zasílal následně poštou. Dále jsem na popud členů naší equipy vznesl jedno upozornění na organizátory vůči 

rozpisům pro druhé kolo u Italských chrtíků, kde byl uveden do závodu pes, který nesplnil podmínky pro účast ve druhém kole 

(dosažení alespoň poloviny možných bodů), což organizátoři akceptovali a svou chybu uznali.  

Pokud jde o hodnocení organizace a samotného závodu, musím konstatovat, že jako vždy, zde byly věci, které se 

povedly a které se nepovedly. Některé z těch nepovedených věcí se dařilo operativně odstranit, jako například – osvětlení 

ceremoniálu, informace o druhé veterinární prohlídce a přesun plemen mezi dráhami za účelem zvládnutí celého náročného 

harmonogramu. Mezi věci, které se prostě nepovedly, musím zařadit celý provoz dráhy B, který kompletně zdržoval a protahoval 

nabitý harmonogram, nedotažené předávání operativních informací jednotlivým teamleaderům a absolutně špatně vybraný jeden 

rozhodčí pro sobotní odpoledne na dráze C, který i přes více než špatně odvedený výkon, byl nominován v dalších dnech. Nevím, 

zda problémy dráhy B byly způsobeny nevhodně zvoleným týmem, nebo to byla celé prostě smůla, toto vyhodnocení nechám na 

organizátorech. Nicméně podstatné je, že se nakonec všechno stihlo. Naopak velmi pozitivně hodnotím volbu lokality, náročnost 

všech tratí, nasazení hlavního organizačního týmu a přístup organizátorů k požadavkům jednotlivých teamleaderů (alespoň vůči 

mě, byli vždy korektní a vstřícní). Nebýt již zmíněného opakovaného zdržení na dráze B, hodnotil bych celou akci na výbornou, 

ale i tak se patří, a rozhodně chci poděkovat za předvedený výkon a zorganizování takto náročné události! 

 

Zbyšek Hrubec 


