
Zpráva z coursingového ME2017 30.6. – 2.7.2017 – Lotzwil, Švýcarsko 
 

 Z České republiky bylo letos nominováno celkem 52 jedinců a do závodu nakonec nastoupilo 

48. Jedna fena byla omluvena předem z důvodu hárání a další 3 na místo konání nedorazili a ani se 

předem neomluvili. Z tohoto počtu se nakonec na stupně vítězů dostalo celkem 19 jedinců a ve dvou 

případech zněla areálem česká hymna pro Mistra Evropy a to v kategoriích fen Vlkodavů a psů 

Whippetů. Byť letos CZ equipa měla oproti loňskému roku poloviční účast, v konečném hodnocení 

zemí skončila na druhém místě, což je bezesporu velký úspěch. Za největší úspěch lze považovat 

vítězství a titul Mistra Evropy v kategorii Whippetů samců – Hugo Discobolos. 

 Nebýt chyby jednoho z rozhodčích, mohl být výčet úspěchů ještě o jedno pódiové umístění 

širší. Sporný běh byl zaznamenán na video a konzultován jak se samotným rozhodčím, tak i 

s organizátory a delegátem CdL konzultován, bohužel bezvýsledně. Nakonec byl mým jménem podán 

v místě konání a v den konkrétního běhu protest proti zamítnutí opravy výsledků (i zmíněný rozhodčí 

uznal svou chybu, ale delegát CdL odmítl změnit výsledky). Majitel dotčeného psa – Galgo Espaňol – 

Hot Isle Edgardo se rozhodl situaci řešit dále přes národní organizaci. 

Tabulka 1 - Počet umístění na stupních vítězů 

Pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Počet umístění 2 5 8 0 2 2 

 

 Všichni nominovaní rozhodčí z české republiky posuzovali, každý jeden vždy ve dvou dnech – 

Zdeněk Barák, Věra Malátková, Eva Jeník Dufková i Pavel Jeník. 

 Organizace celého ME byla na špičkové úrovni, byť se samozřejmě nevyhnula některým 

drobným chybám, jako například ne zcela korektní a přesné informaci ohledně kontrolního měření 

během prvního dne. Harmonogram dne, stanovený organizátory, byl vždy, jen s minimálním 

zpožděním, dodržen. Dráhy byly letos náročné hlavně technicky a tzv. „červená“ dráha mohla 

velkému množství závodníků způsobovat problémy, protože návnada zde byla tažena netradičně 

horem. 

 

Zbyšek Hrubec 


