
Zpráva z Mistrovství Evropy v Coursingu  2014 v IT Lavarone. 

 

 

Mistrovství Evropy v coursingu v italském Lavarone se za českou republiku zúčastnilo 49 psích 

závodníků, z původně 56 přihlášených. Některým bohužel cestu znemožnila nemoc či zranění, ale i 

tak jsme byli třetí nejpočetnější skupina, resp. “equipa”. Většina z letos zúčastněných jsou již 

ostřílenými reprezentanty, které jsem měla tu čest vést již čtvrtý rok, takže drobné počáteční 

organizační nedostatky jsme hravě zvládli. Ti, kteří jeli poprvé se pak od zkušených kolegů rychle 

naučili “mistrovskému režimu”.  

Co se týče italské organizace této megaakce. Na každém mistrovství mě velmi překvapí, jak moc 

začátečnických chyb a opomenutí se dá udělat, ale Italy musím pochválit, že na všechny připomínky, 

které samozřejmě měly i ostatní země, reagovali rychle a sjednali nápravu, aby bylo vše jak má být a 

ke spokojenosti lidí a pohodlí psů a především k souladu s řády. 

Místo, které si Italové pro pořádání mistrovství vybrali mě nijak zvlášť nezaujalo. Těšili jsme se na 

slunnou Itálii, (na posledních 4 mistrovstvích (krom Holandska) jsme si zvykli mít sluníčko a velmi 

teplo. Hory přinesly velmi časté střídání slunce a horka, se zimou a větrem, během půl minutky se 

třeba přivalil na závod dráhu obrovský mrak a přes mlhu nebylo na závodníky vidět. O častém dešti 

a několikaterém kompletním promočení nepíši, hory nezklamaly. Před příjezdem jsme se těšili na 

závodní dráhu  “hodně do kopce” ovšem ani horského terénu jsme si pro běhy neužili, ze 2 drah byla 

v kopci jen jedna, a i k této jsme měli spoustu výhrad, což se bohužel později potvrdilo i vyšším 

počtem zraněných závodících psů. Z českých reprezentantů se naštěstí vážně nezranil nikdo. Velikou 

smůlu měl český irský vlkodav pes, naše velká naděje, který běžel první sobotní ranní běh, a na mokré 

neposekané trávě v terénní vlně v zatáčce uklouzl, a odpoledne kulhal a druhý běh již nedokončil. 

Oproti ostatním zraněním ale je toto opravdu zanedbatelné a evidentně máme zdravé silné psy ve 

velmi dobré kondici, neboť několik zlomených noh a i dokonce mrtvého psího závodníka toto 

mistrovství přineslo. 

Přes tuto smutnou stranu se ale nakonec mistrovství povedlo, a povedlo se náramně i české equipě. 

Každý den jsme při slavnostním vyhlašování vítězů viděli stoupat českou vlajku a slyšeli českou 

hymnu, tzn. že z každého dne máme alespoň v jedné kategorii MISTRA EVROPY a spoustu dalších 

oceněných psů  tzv “na bednách - ve výborné celoevropské konkurenci. 

Z dostupných výsledků shrnu tyto naše  úspěchy. Máme mistry Evropy – resp. Mistryně Evropy 

v plemenech Greyhound, kde nás reprezentovala pouze jedna účastnice – Jingle Bells Riuna, které 

porazila 21 konkurentek, ve fenách plemene Barzoj to byla Dusha Ochotnika Mraja, která startovala 

z pole 46 konkurentek a v neposlední řade fenka plemene Faraonský pes – Bekure Mahi Wai-Wad, 

která zvítězila nad 7-mi dalšími fenami. 

Z dalších bednových míst je třeba zmínit především faraony, kteří klasicky nastoupili na 

„bedny“ skoro všichni z české ekipy (viz výsledky). Dále jsme měli na oceněných místech fenu 

Kanárského Podenga Yina i de Canera Mouclem 2. místo ze 7-mi, irské vlkodavovy – 2 .a 4. místo, 

greyhounda psa – Jarvis Aston Ruina - 4.místo z 8-mi, Sloughi Ula Rašaja Bohemia Genao – byla 5. 

z 17, Deerhnoud fena Lucy Pitlochry´s -  6. místo ze 17. 

Podle výsledků, které jsou k dispozici máme ze všech zúčastněnných 11 psů v první polovině. To je 

slabší výsledek, než v uplynulá léta, ale počet získaných mistrovských titulů v evropské konkurenci 

by toto měl letos vynahradit. 

 

 









 


