
Zp
rá

va
 z 

M
ist

ro
vs

tv
í E

vr
op

y 
v 

Co
ur

sin
gu

 2
01

8 

 

 
 

1 

Zpráva z Mistrovství Evropy v coursingu 
konaném ve dnech 22. – 24. 6. 2018 

v Nørresundby, Dánsko 
 

Předkládá: Ing. Dana Václavíková, team leader 
 

MÍSTO KONÁNÍ A POČASÍ 

Místo konání bylo zvoleno v severní části poloostrova Jutland, v Nørresundby, asi 100 km od 
nejsevernějšího cípu Dánska. Počasí bylo ideální pro psy a jejich sportovní výkony. Běhalo se pod 
polojasnou, místy azurově slunečnou oblohou s teplotami v rozmezí zhruba 15° až 23° avšak za stálého 
větru. 

ÚČASTNÍCI ZÁVODU A JEJICH ÚSPĚCHY 

Nominováno bylo 63 psů. Do závodu nastoupilo jen 55. Nejčastějším důvodem neúčasti bylo hárání 
fen, jeden whippet se před závodem zranil, a jeden se bohužel ME nedožil. 

Z 55 psů na startu se česká ekipa může pochlubit 21 medailemi. Nejúspěšnějším plemenem byl Irský 
vlkodav. Všechny 3 feny, které startovaly, získaly medaili. Fenka Irského vlkodava Josephine 
Moonvillage se dokonce zasloužila o to, že se hrála česká hymna. Josephine se stala Mistryní Evropy 
v coursingu již potřetí, což je úspěch opravdu výjimečný. 

Za zmínku také stojí úspěch české chovatelské práce, která byla oceněna titulem Mistra Evropy 2018 
pro whippeta psa z české chovatelské stanice Go-Bye. Anthrax Go-Bye však reprezentoval Rusko.   

Z 24 plemen, počítáno zvlášť feny a psi, se v 9 případech dostal alespoň český zástupce na stupně 
vítězů, což je 37,5%, tedy více než třetina. Z celkového počtu psů startujících pod českou vlajkou se na 
stupně vítězů dostalo 38,2%.  

Rekapitulace medailových umístění: 

Plemeno Počet medailí 
deerhound 2 
sloughi 2 
whippet 1 
azavak 1 
cirneco dell´Etna 1 
galgo espaňol 2 
irish wolfhound 3 
italian greyhound sprinter 2 
pharaoh hound 5 
podenco ibicenco 2 

 

Přehled umístění jednotlivých psů je uveden v příloze. 

TRATI 

Běhalo se na 3 tratích s povrchem posekaná louka. 

Umístění Počet 
1. místo 1 
2. místo 2 
3. místo 3 
4. místo 7 
5. místo 5 
6. místo 3 
    
Celkový počet 21 
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Žlutou trať číslo 1 zajišťoval technikou a provozoval tým z Německa. Prostor pro tuto trať byl rozlehlý 
v mírném kopci. Německý tým byl velmi rychlý a efektivní. Využíval dvou navijáků, které střídal, takže 
natahování začalo v okamžiku, kdy psi doběhli, nikoli až poté, co si je majitelé odchytli.  

Červená trať číslo 2 byla zajišťována týmem z Holandska. Na této trati chyběla rychlá startovací rovinka. 

Modrá trať číslo 3 byla orientovaná do délky vzhledem k danému prostoru. Tuto trať zajišťoval dánský 
tým s občasnými technickými potížemi.  

Sedliště u žluté a červené dráhy bylo v těsné blízkosti frekventované cesty, po které chodili účastníci 
závodu se psy. 

ORGANIZACE 

Po celém areálu byly umístěny orientační plánky s jasným vyznačením tratí, campingů, občerstvení, 
toalet a sprch. Plánek rozvržení místa pro jednotlivé národní týmy v campech bylo součástí katalogu. 
Navíc organizátoři doprovázeli přijíždějící účastníky na jejich místa na čtyřkolce.  

Zpracování výsledků často působilo posuny ve stanoveném programu. Výsledky i rozpisy běhů však 
byly zároveň s tištěnou verzí pro team leadery také publikovány na Internetu. Členové dánského 
organizačního týmu byli bez výjimky velmi vstřícní a příjemní v jednáních v případě řešení drobných 
problémů.  

Rozpisy běhů byly číslovány průběžnou číselnou řadou pro všechny tratě a pro obě kola. To znamenalo, 
že k informaci, kolikátý běh běží konkrétní pes na dané trati, se muselo dospět odečtením běhů plemen 
běhajících na trati, resp. tratích v číslování předcházejících a druhé kolo i na trati č. 1 začínalo číslem 
vyšším než 200, např. 211. Takže výpočet reálného čísla běhu nebyl zase tak úplně triviální úkol. 

Coursingový závod se konal v těsné blízkosti Vikingského muzea. V rámci startovného pořadatel 
poskytl volný vstup do tohoto muzea. Tento benefit stál rozhodně za to jej využít.  

Celkově však lze říci, že organizace byla zvládnuta velmi dobře. 

ROZHODČÍ 

Z České republiky byli pozváni dva rozhodčí: Věra Malátková a Zdeněk Barák. Rozhodčí posuzovali 
zpravidla jedno kolo denně. Čeští rozhodčí nikdy neposuzovali společně na jedné trati. 

ZRANĚNÍ 

V neděli byli ošetřeni přítomnou veterinářkou dva whippeti. Zranění však nebyla vážná. 
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Příloha: 

FCI Lure Coursing ME 2018 - Dánsko 
Umístění psů české ekipy 

Saluki – PSI (51) 

20. místo: Azar Kyaxarés  

39. místo: Ahlam Sayah  

Saluki – FENY (57/48) 

15. místo: Asma Al Nasya  

46. místo: Daniya Al Naqawa  

Azawakh – PSI (13) 

4. místo: Swala´s Shavar  

9. místo: Ghat De Nulle Part Ailleurs  

Whippet – PSI (70) 

5. místo: Quester Vlapan  

29. místo: Homer Globe Glass  

48. místo: Iron No Limit Gentle Heart  

Whippet  - FENY (88) 

10. místo: Paris Vlapan  

60. místo: Audrey Flying Bullet  

Barzoj – FENY (42/35) 

17. místo: Lovka Biskupstwo  

19. místo: Aprelka Lenel Slovakia  

Deerhound – PSI (10/9) 

3. místo: Elvin Tiger Irater  

9. místo: Othello Pitlochry´s  

Deerhound – FENY (23/19) 

4. místo: Funny Daisy Irater  

7. místo: Maiden Islay’s  

14. místo: Abbygei Lesley Argyl Love  
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Irish Wolfhound – FENY (14/12) 

1. místo: JOSEPHINE Moonvillage  
2. místo: Dyka´s Gentle Kate Balfama  
4. místo: Báthory Abba Sang Royal  

Sloughi – PSI (15/13) 

5. místo: Vahab Bohemia Genao  

Sloughi – FENY (15/13) 

5. místo: Zahra Bohemia Genao  

12. místo: Usamya Rašaja  Bohemia Genao  

Galgo Espaňol – PSI (22/20) 

2. místo: Hot Isle Edgardo  

Galgo Espaňol – FENY (21/17) 

4. místo: Cous-Cous Regaliz Dulce  

15. místo: Cous-Cous Regaliz Miel  

Cirneco dell´Etna – MIX (16) 

5. místo: Buri Birdu Wai-Wad  

7. místo: Bella Penu Wai-Wad  

8. místo: Arvernus Najja Wai-Wad  

9. místo: Alagesia Iah Wai-Wad  

10. místo: Trucker’s Bite The Dust  

Podenco Ibicenco – PSI (10/9) 

4. místo: Malachite´s Dragons Dare  

6. místo: Albor Asmaral  

Pharaoh Hound – PSI (10/9) 

4. místo: Chagy Putimská brána  

5. místo: Litlar´s Niju Zhar&Plamya  

8. místo: Xo Belmondo Tal Sannat 

Pharaoh Hound – FENY (18/17) 

3. místo: Cantara Anat Wai-Wad  

4. místo: Ceridwen Enki Wai-Wad  

6. místo: Calico Ninmah Wai-Wad  

10. místo: Caracala Aiás Wai-Wad  

15. místo: Barissa Nut Wai-Wad  
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Whippet sprinter – PSI (49/44) 

14. místo: Chio Chips Modrý hit  

Italský chrtík – PSI (32/28) 

21. místo: Formoso Tileco  

25. místo: Fachiro Tileco  

Italský chrtík – FENY (41/33) 

9. místo: Buggy Camino Bianca  

15. místo: Casablanka di Sangue Regale  

16. místo: Giorgina Annaperla  

Italský chrtík sprinter – PSI (21) 

3. místo: Juno Tileco  

6. místo: IT GREY Butterfly Bacardi  

9. místo: Kaprice Feritte Bugsy  

 

 


