REPREZENTACE V JUNIORHANDLINGU – CRUFTS 2017
Do Birminghamu jsme letecky dorazili ve čtvrtek 9.3.2017 navečer. V pátek 10.6.2017 kolem
13:00 jsme se dle propozic dostavili na Crufts do kanceláře k Jamesu Skinnerovi. Zde proběhly
úvodní informace a registrace 43 účastníků Juniorhandlingu ze všech zemí. Následně proběhla
schůzka s komentátorem soutěže, který si zkontrolovat iniciály a řádnou výslovnost jmen.
Toho dne večer od 19:30 byla zahájena uvítací večeře pro handlery. Proběhl nácvik ve finálním
kruhu bez psů. Poté proběhlo představení každého účastníka JH včetně představení v anglickém
jazyce. Naše Bára zvládla vše říct bez předlohy a s klidem odprezetovala svoji osobu, své mazlíčky
i své záliby. Dokonce se domníváme, že jako úplně nejmladší účastník, sklidila největší aplaus. :)
Nakonec proběhlo jako každý rok, předání dárků všem 43 účastníkům. Úspěšně se nám podařilo
nakoupit dostatek darů, svázat je a přepravit na akci bez jakékoliv
úhony :)
Večeře byla úžasným zážitkem s možností seznámit se s ostatními
handlery a byla ukončena před půlnocí.
V sobotu 11.3.2017 jsme se v 7:00 dostavili do arény a konečně jsme
mohli seznámit se svým psem. Dostali jsem dle přání pointra. Byla
to krásná a poslušná 22 měsíční fena. Majitelka psa nás v přípravě
celou dobu skvěle podporovala a radila. V 8:30 již nás čekala
soutěž. Bára naběhla do kruhu s číslem 9. Psa odvedla skvěle. Dle
pokynů psa vystavila a předvedla bez chyby „tam a zpět a kruh“ a
poté se zařadila zpět. Když odběhli ostatní, proběhla výměna psů, kde
Bára dostala šeltii a vše se opakovalo. Poté si rozhodčí již vybral
10 finalistů a nechal si je do večera pro sebe.
V sobotu 11.3.2017 v 17:45 již Bára nastupovala do velkého finále
před plným hledištěm. Zopakovali ve zrychleném tempu dopoledne (bez výměny psů). A byla
vyhlášena nejlepší desítka psů, do které jsme již ale bohužel vybráni nebyli. Vyhrála Scarlett z
Atlanta Burnside.
Byly to úžasné tři dny v Birminghamu a hlavně na Crufts.
Ladislava Flídrová
matka Báry Flídrové

