Zpráva ze soutěže
Eukanuba WORLD CHALLENGE
Soutěž Eukanuba WORLD CHALLENGE (EWC) probíhala ve dnech 15. - 16. prosince 2012
v atraktivním prostředí výstavního areálu Orlando Orange Country Convention Center, WEST
CONCOURSE, v Orlando (Florida). Záštitu nad ní převzal Americký Kennel Club a FCI. Sponzorem
byla firma Eukanuba, která sponzorovala jak soutěžící psy, tak pobyt zástupce členských států
FCI. Den předtím byla ve stejných prostorách pořádána poměrně velká výstava psů, na které byli
vystaveni i všichni účastníci WORLD CHALLENGE.
Soutěže se účastnilo čtyřicet tři zemí – každá měla jednoho zástupce, kromě USA, kterým
jako pořádající zemi, byla dána možnost nechat startovat dva své soutěžící, což v praxi
znamenalo, že celkem bylo na letošním EWC předvedeno čtyřicet čtyři psů.
Některé státy předly svá národní plemena, ale pravidlem to rozhodně nebylo. Českou
republiku v letošním roce reprezentoval vítěz Šampiona šampionů 2011, impozantní zástupce
plemene Tosa Inu majitelky Gabriely Pavlíčkové čtyřletý Abenji Big Luck, řečený „Mikeš“,
z chovu paní Evy Holubcové.

Soutěž EWC probíhá dle vlastních, již zaběhnutých pravidel; kvalifikovat se mohou psi
buď na základě bodového ohodnocení na určených výstavách ve své zemi, jakož i na soutěžích
Šampion šampionů a nebo vítězstvím Best in Show (BIS) na předem stanovených výstavách.
Kvalifikovaní psi jsou pak rozděleni do čtyřech sekcí, přičemž zařazení do sekce neurčuje ani
plemenná příslušnost, věk, nebo pohlaví, jak jsme zvyklí z výstav pořádaných FCI, ale rozdělení
samotné připomíná spíše model fotbalových šampionátů – každé sekci byly jednotlivé země

přiděleny losem. Samotné rozlosování probíhalo při letošní Evropské výstavě, která se konala
v říjnu, v rumunské Bukurešti a to následovně:
Sekce I. – rozhodčí Cristian Stefanescu (Rumunsko)
Austrálie, Česká republika, Finsko, Itálie, Japonsko, Kanada, Malta (European QE), Rakousko,
Rusko, Švýcarsko, Thajsko
Sekce II. – rozhodčí Guy Spagnolo (Austrálie)
Dánsko, Filipíny, Jižní Korea, Maďarsko, Malajsie, Mexiko, Polsko, Španělsko, Velká Británie, UK
BIS Winner
Sekce III. – rozhodčí Keke Kahn (USA)
Argentina, Brazílie, Francie, Jihoafrická republika, Německo, Nizozemí, Nový Zéland, Portoriko,
Švédsko, FCI European Section Show BIS Winner, FCI Asia Section Show BIS Winner
Sekce IV, - rozhodčí Ramon Valenzuela Podesta (Chile)
Belgie, Bulharsko (European QE), Irsko, Norsko, Portugalsko, Taiwan, USA (AENC BIS Winner),
North American Eukanuba Breeders Stakes Champion, FCI World Dog Show BIS Winner, FCI
Americas & Caribbean Section Show BIS Winner
Každý sekční rozhodčí vybral v sobotu vždy tři nejlepší představitele ze své sekce a tito pak
postoupili do nedělního velkého finále, které posuzoval pan Luis Pinto Teixiera z Portugalska.
Ze sekce I., ve které bojoval i náš všemi obdivovaný „Mikeš“, se do finále nakonec probojovali:
Dalmatin z Austrálie, Sibiřský husky z Japonksa a Welsh Corgi Pembrok z Ruska.
Dopoledne po oba soutěžní dny probíhala přidružená akce pro zástupce plemen
uznaných Americkým kennel klubem – AKC/Eukanuba National Championship (AENC), která se
tímto stala otevřenou výstavou, na které se dají záskat body na šampionáty a grandšampionáty.
Vedle výstav byly pořádány rovněž sportovní podujetí: AKC Agility - a Národní Obedience
kvalifikace, dále soutěž Bred-By Exhibitor a AKC Meet the Breeds.
Vítězem Eukanuba World Challenge 2012 se stal královský černý pudl GCH CH Jaset's
Satisfaction z USA, předveden paní Ann Rairigh.
Po organizační stránce byla celá akce na špičkové úrovni, zrovna tak i vlastní katalog.
Jako vždy byla každému kvalifikovanému psovi věnována celá stránka, kde byly uvedeny
všechny potřebné informace od jména majitele a také jména handlera přes údaje o psovi až po
plemena chovaná v dané chovatelské stanici a úspěchy, kterých chovatel dosáhl. U každého psa
bylo nejen jméno státu, odkud přijel, ale i jeho vlajka. U každého psa také byl přehled titulů,
kterých dosáhl a samozřejmě i jeho fotografie. Ve většině případů to byly fotografie dvě, na jedné
byl pes samotný a na druhé s majitelem a někdy i s handlerem. Katalog stejně jako ostatní
materiály, které se soutěže týkaly, byl tištěn na křídovém papíře a po všech stránkách bylo znát,
že pořadatelé věnovali akci maximální pozornost.
Celkově se jednalo o akci velmi prestižní, na špičkové úrovni jak z pohledu pořadatelů,
tak nominovaných a ze strany FCI je možné ji považovat za opravdu významnou.
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