Zpráva team leadra z Mistrovství Světa v dostizích chrtů 2018 Awans Belgie
Letošní MS se uskutečnilo v Belgickém Awans. Ve dnech 31. 8. – 2. 9. 2018. Dráha s travnatým
povrchem s vnitřním nekonečným zajícem. Distance pro malá plemena 344m, pro velká 480m.
Systém ovládání boxů ruční. Elektronická časomíra. Toto mistrovství se běželo systémem dvou
rozběhů (pro plemeno greyhound druhý běh fakultativní) a nejrychlejších šest postupovalo dle
dosažených časů do finále. Celkově bylo přihlášeno 400 psů. Z tohoto počtu bylo 52 reprezentantů
z ČR. Tento fakt byl dán jak dojezdovou vzdáleností, tak i kvalitou dostihových chrtů v ČR.
Mistrovství , bylo opět tří denní:
Pátek: Italský chrtík sprinter, Azawak, Deerhound, Faraonský chrt, Ibizský podenco, Sicilský chrt, Irský
vlkodav, Sloughi, Italský chrtík klasik.
Sobota: Barzoj, Maďarský chrt, Španělský galgo, Saluki, Vipet sprinter.
Neděle: Greyhound, Afgánský chrt, Vipet

Organizačně bylo zvládnuto vše velmi dobře.
Nicméně pár „skrvn“ i na tomto Mistrovství se projevilo. Tou první a velmi zásadní byl fakt, že u
veterinární přejímky pro plemeno Italský chrtík byl jeden z největších a nejznámějších chovatelů
Italských chrtíků z Itálie pan Dr. Angelo Anselmi, který nechtěl pustit „našeho“ později vícemista světa
Betleye Camino Bianca…veterinární přejímka u toho IT trvala cca 3h!!!! Naštěstí byl puštěn do
dostihu. Na schůzce teamleadrů jsem na tuto skutečnost upozornil, že toto je naprosto nepřípustné!!
Byl jsem s arogantním úsměvem pana Hasse ubezpečen, že se nemůže stát nic co by nebylo v rámci
fairplay! Na to konto jsem důrazně odvětil, že je to nepřípustné a trvám na výměně pana Anselmiho u
přejímky. Bylo vyhověno.
Dále bohužel neprošla přes veterinární kontrolu jedna fena Cirneco del Etna.
Další né úplně korektní byla situace, která nastala u Ibizských Podengů, kdy bylo pouze 5 zástupců na
startu a FCI funkcionáři nechtěli po odběhnutí finále pozvat tyto závodníky na stupně vítězů a
dekorovat je. Po mé žádosti a intervenci tak bylo učiněno a Podengové byli dekorování i se zahráním
státní hymny.
Obvykle výtečný výkon coby rozhodčího v Jury podal pan Ing. Zdeněk Barák, který finále vipetů fen
správně rozhodl jako „mrtví“ doběh a byla udělena dvě první místa.
K samotnému výkonu českých závodníků:
Ibizský podengo – Albor Asmaral druhé místo, Amaya Como El Viento čtvrté místo.
Faraónský chrt – Caracala Aia´sWai-Wad druhé místo, Al Fawaris Farao Amet – čtvrté místo, Cantara
Anat Wai-Wad – šesté místo.
Deerhound – Maiden Islay´s – druhé místo.
Sicilský podengo – Arvernus Najja Wai-Wad – třetí místo.
Italský chrtík sprinter mix – Juno Tileco – třetí místo.
Italský chrtík klasik pes – Bentley Camino Bianca – druhé místo, Aristo Camino Bianca čtvrté místo.
Italský chrtík klasik fena – Kersee Annaperla – druhé místo.

Vipet sprinter pes – Like It Bohemia Snap Dog – druhé místo, Devaj 1976 Tassadar – čtvrté místo.
Vipet pes klasik – Fellini z Osirisova Domu – druhé místo, Jail House Rock – třetí místo.
Vipet fena klasik – v této kategorii stojí za zmínku výborný výkon a výsledek fen Ravisa Vlapan osmé
místo, Jolene Gentle Heart – deváté místo, Abigail Lovely Bono Venandi – dvanácté místo.
Grayhound mix – Cita Cordis – čtvrté místo, Conny Cordis – šesté místo.
Kompletní výsledky jsou k dispozici zde: http://www.racing2018.com/en/pages/results.html
Průběh všech běhů byl plynulý, bez komplikací bez stížností.
O team leadry i o rozhodčí bylo vzorně postaráno.

Vít Černý

