FCI World Championship and CSS World Winner event 2022 – Lure Coursing
Zpráva team leadera české výpravy pro DACK ČMKU
příloha: Statistika
Historicky první Mistrovství světa v coursingu se konalo ve finském Kalajoki od 26. do 29.5.2022. Zúčastnilo
se celkem 457 psů z dvaceti zemí . Závod byl rozdělen do dvou částí – závod CSS World Winner v pátek
27.5.2022, kde soutěžili psi všech plemen X. skupiny FCI, kteří mají licenci CSS a vyjmenovaná plemena V.
Skupiny FCI. V sobotu 28. a v neděli 29.5.2022 pak soutěžili psi všech plemen X. skupiny FCI, kteří mají licenci
CACIL nebo k licenci CSS doložili požadovaný výstavní posudek, jak to umožňuje výjimka pro letošní rok.
Závod probíhal na třech pískových drahách, které byly všechny velmi náročné jak na fyzickou připravenost
psů, tak na jejich obratnost, což si myslím pomohlo zmenšit výhodu větších jedinců, kteří se letos poprvé postavili
u plemen Whippet a Italský chrtík na start vedle standartně velkých psů. Přes veškerou náročnost byly dráhy
bezpečné a k zranění téměř nedocházelo. Na dráhy se nastupovalo přes jeden společný padok č. 1, což značně
zjednodušilo práci team leaderů. Odtud pak závodníci pokračovali k jednotlivým drahám, kde již měla každá
dráha svůj padok. Na dráze 2, která byla nejvzdálenější, se v druhém padoku znovu četly čipy, aby cestou nedošlo
k záměně psů.
Organizace závodu byla velmi dobrá od veterinárních přejímek, které byly přesně naplánované a probíhaly
každý den na čas a velmi svižně, přes kancelář, která využila moderních technologií a vytvořila WhatsApp
skupiny pro rozhodčí a team leadery. Tímto kanálem jsme měli vždy včas všechny informace a do problému jsme
se dostali pouze jednou, když byl rozlosován nový rozpis běhů pro Italské chrtíky 10 minut před začátkem závodu
a málokdo si v tu chvíli všiml rozpisu na WhatsApp skupině. Nicméně personál pomohl s vzniklou situací a s
panem předsedou Vermautem jsme se následně domluvili, že změny není možné dělat na poslední chvíli a rozeslat
je pouze elektronicky. V info centru, které bylo v kempu nedaleko závodiště, měl také každý team leader jakousi
poštovní schránku, do které nám byly vkládány během dne výsledky a rozpisy běhů v tištěné formě. Výsledky a
rozpisy byly k dispozici i on line na webu akce.
Můj celkový dojem z Mistrovství je pozitivní, Finové se opravdu snažili a určitě patří velký obdiv veškerému
personálu na drahách, protože počasí nám opravdu nepřálo, byla zima, vítr a déšť, a oni přesto zůstali celé tři dny
velmi milí, trpěliví a vstřícní.
Co se týče české výpravy, závodilo celkem 41 psů, z toho 6 ve třídě CSS a 35 ve třídě CACIL. Byli jsme
čtvrtou nejpočetnější výpravou po Finsku, Německu a Švédsku a sbírali jsme medaile každý den. Byli jsme druzí
v počtu získaných medailí a v poměru získaných medailí na počet zúčastněných psů dokonce první! Celkem jsme
získali 7 x zlato, 5 x stříbro, 3 x bronz, 1 x 4. místo, 1 x 5. místo a 1 x 6. místo.
Fena Deerhounda Aisha Under Sharp Hill byla vybrána na dopingovou zkoušku. Byla jí odebrána moč po prvním
běhu a odeslána do laboratoře.
Naši psi, kteří se umístili v první šestce:
Třída CSS:
Faraónský pes mix - 12 psů na startu
CANTARA ANAT WAI – WAD (F) – 1. místo, CWCW 2022, Fin.cert. - maj. Jana Fohlová
Ibizský podenco pes - 13 psů na startu
CAZAION ESPERADO - 1. místo, CWCW 2022, Fin.cert. - maj. Jana Halenková
Whippet feny - 8 fen na startu
ARYA WELCOMING DOG – 3. místo, Fin.cert. - maj. Denisa Metelková
Whippet pes - 17 psů na startu
CHIO CHIPS MODRÝ HIT – 2. místo, Fin.cert. - maj. Lenka Frenzelová
Třída CACIL:
Deerhound feny - 12 fen na startu
AILIS UNDER SHARP HILL – 2. místo, Res, CACIL, Fin.cert. - maj. Andrea Jahelková
Švamberková
AISHA UNDER SHARP HILL – 5. místo, Fin.cert. - maj. Andrea Jahelková Švamberková
Irský vlkodav mix - 10 psů na startu

FLOWER AR’DAROTH (F) – 1. místo, WCC 2022, CACIL, Fin.cert. - maj. Pavla Bučková –
Hamilton
EGON AR’DAROTH (P) – 3. místo, Fin.cert. - maj. Martina Desenská
Italský chrtík feny - 14 fen na startu
TILLI TILECO – 1. místo, WCC 2022, CACIL, Fin.cert. - maj. Barbora Tvarogová
Italský chrtík pes - 28 psů na startu
ZIPPO LIBRE NA KLÍNKÁCH – 6. místo, Fin.cert. - maj. Kateřina Ramešová
Whippet fena - 55 fen na startu
ANNA CHLOE BON ESPRIT – 2. místo, Res. CACIL, Fin.cert. - maj. Radka Novotná
Saluki psi - 18 psů na startu
ABBAS LILHAYA – 2. místo, Res.CACIL, Fin.cert. - maj. Štěpánka Hartmannová
Barzoj feny - 11 fen na startu
ODESZA BISKUPSTWO – 1. místo, WCC 2022, CACIL, Fin.cert. - maj. Lenka Vlčková Kyčerová
CAVALLIERIK UMKA – 4. místo, Fin.cert. - maj. Šárka Doležalová
Barzoj psi – 9 psů na startu
AVALANCHE DARASKA – 1. místo, WCC 2022, CACIL, Fin.cert. - maj. Lubica Toušová
Polský chrt mix – 7 psů na startu
BREATHE RAW ANA AIZ’ARÚH DELENIMENTUM (F) – 1. místo, WCC 2022, CACIL,
Fin.cert. - maj. Helena Kráčmarová
Španělský galgo feny – 14 fen na startu
HOT ISLE HORTENSIA – 2. místo, Res. CACIL, Fin.cert. - maj. Hana a Tomáš Richterovi
Španělský galgo psi – 10 psů na startu
ARCHER RABBIT’S NIGHTMARE – 3. místo, Fin.cert. - maj. Hana a Tomáš Richterovi
Vypracovala Kateřina Ramešová
Dne 10.6.2022

