Zpráva z coursingového ME2019 21.6. – 23.6.2019 – Jõulumäe,
Estonia
Letošní ME v coursingu se konalo opět po roce v Pobaltí i když tentokrát na zcela opačné straně a to
v postsovětském Estonsku. Přestože vzdálenost na místo konání byla pro účastníky z CZ mezi 1400–
1700 km, přihlásilo se celkem 67 psů z čehož byly 2 náhradníci. Nakonec se do soutěží zapojilo 62 psů
z čehož byl jeden náhradník (4 se nezúčastnili z rodinných důvodů, zdravotních důvodů a hárání).
Z tohoto počtu dosáhlo na pódiová umístění celkem 21 psů, z čehož získala Česká republika 3 Mistry
Evropy. Počty umístění viz. následující tabulka –

Den/umístění
Pátek
Sobota
Neděle

1
2
1

2
2
3
1

3
1
2

4
1
1

5
2
1
1

6
2
1

Tratě pro ME byly na louce nedaleko příjemného sportovního areálu Jõulumäe, ve kterém se
nacházel kemp, kancelář a vůbec veškeré zázemí. Organizačně byla celá událost sice zaštítěna
Estonskou národní organizací, ale reálně by se nemohla uskutečnit bez pomoci finského týmu, což
bylo i veřejně přiznáno. Po technické stránce vše fungovalo zcela bez problémů, a i když soutěž
probíhala jen na dvou tratích, nedošlo k žádným zásadním časovým prodlevám. Drobné problémy se
vyskytly na straně kanceláře při zpracování výsledků a tvorbě rozpisů, které byly několikrát, a to skoro
každý závodní den předělávány. Zároveň se vyskytl problém při určování pořadí v určitých
specifických případech a to konkrétně, pokud dva psy měly celkově stejný počet bodů, ve druhém
kole také dostaly stejný počet bodů a bylo tedy nutné přistoupit k určení pořadí na základě
jednotlivých kategorií. Dopad toto mělo na sobotní výsledky. Pro CZ team však pouze v jednom
případě o to u Faraonů, kdy si český pes polepšil o jedno místo z osmého na sedmé.
Jako teamleader jsem musel v této souvislosti řešit dvě sporné situace. Jedna nastala v pátek, kdy po
prvním kole, jeden CZ pes whippet sprinter měl v jedné kategorii uveden pouze 1 bod a u ostatních
kategorií body „normální“. Nakonec se ukázalo, že chybu udělala kancelář a výsledky na základě
mého požadavku na přezkoumání přehodnotila.
Druhý sporný moment nastal v sobotu u Barzojů, kde byl dán obdobný podnět na přezkoumání
z vícero národních teamů, ale bohužel zde bylo nutné konstatovat, že nedošlo k chybě kanceláře, ale
prostě jeden z rozhodčích dal velmi nízké bodové hodnocení některým psům a za svým názorem si
stál a tudíž výsledky zůstaly tak, jak byly.
Další fakt na který si dovolím upozornit a který považuji jako nezvládnutí příprav ze strany
organizátora bylo, že sice nepovinné, ale dnes již standardní dárek pro všechny účastníky, jsme jako
teamleadeři dostali v neděli a tudíž nebylo možné předat všem účastníkům, protože již někteří byly
na cestě domů. Stejná situace pak byla i s medailemi a kokardami za 2. až 6. místa. V tomto případě
bylo slíbeno, že budou dodatečně odeslány na adresu jednotlivých národních teamleaderů, kteří pak
zajistí distribuci pro oceněné. Bohužel, do dnešního dne, kdy píši tuto zprávu, jsem žádné kokardy a
medaile a ani bližší info od organizátorů nedostal.

Letošní novinkou byla nominace tzv. field koordinátorů, kteří měli za úkol jednak průběžný sběr
výsledků od jednotlivých rozhodčích, ale hlavně řešení a mediaci mezi rozhodčími v případě
nejasností a/nebo sporů. Myšlenka je to určitě prospěšná, ale jak se ukázalo hlavně u Barzojů,
nezafungovala zcela podle představ.
Na tomto místě si dovolím dát jeden osobní podnět, který nicméně rezonoval skoro po celou dobu
letošního ME z úst nejen účastníků, ale i dalších teamleaderů. A to, že by bylo dobré alespoň zkusit
projednat změnu pravidel ve smyslu, že by se nejvyšší a nejnižší bodové hodnocení škrtalo a do
výsledku jednotlivých psů by se tedy započítávaly pouze tři prostřední bodová hodnocení. Vím, že
takovou změnu může schválit pouze FCI CdL, ale bylo by pěkné, pokud by byl tento návrh podán na
některém blízkém jednání ústy naší delegátky.
A na samotný závěr ještě osobní hodnocení. Pokud jde o celkový pocit z letošního ME, musím
konstatovat, že i přes výše zmíněné problémy se akce vydařila a příjemné pocity převyšují ty
negativní. Pokud jde o úspěšnost CZ výpravy, považuji toto ME za velmi úspěšné! Respektive dokonce
nejúspěšnější minimálně za poslední 4 roky z čehož jsem byl 3x teamleaderem.
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