
Zpráva z MS FCI  Zalaegerszeg Maďarsko 

 
Mistrovství světa FCI IPO se konalo ve dnech 20. - 23. září 2012 v Maďarském městě 

Zalaegerszeg. Tohoto mistrovství se zúčastnilo 130 závodníků z 35 zemí světa. Startovalo 64 

belgických ovčáků malinois, 58 německých ovčáků, 4 dobrmani, 1 velký knírač 1 rotvajler, 1 

holandský ovčák a 1 boxer (novinka divoká karta). 

 

Ihned po skončení tréninku, který byl již od úterý, byla u výstupu ze stadionu 

provedena kontrola čipů a veterinární přejímka. Ta byla velmi krátká a jednoduchá.  

 

Ve středu po poradě vedoucí družstev losovali, v jakém pořadí budou večer losovat. 

Na náš tým připadlo vysoké číslo 28. 

Po poradě rozhodčích proběhlo slavnostní zahájení na stadionu. Počasí zrovna nebylo 

vlídné a po celou dobu lehce pršelo. MS zahájil prezident Maďarské kynologie pan Korozs. 

Po skončení slavnostního zahájení následovalo ve sportovní hale areálu stadionu samotné 

losování startovních čísel. K losování byly použity upomínkové plakety, na kterých bylo 

zezadu nalepeno číslo. Organizace losování mě nějak neoslnila (neměli vyzkoušené ozvučení, 

než ho dali do pořádku, bylo zpoždění cca 20 minut). Domnívám se, že program, který pro to 

měli udělaný, měl dost nedostatků. 

Provádění disciplín začalo ve čtvrtek v 7 hodin ráno 

Stopy: Terény na stopách byla podmítka v některých případech se zbytky stonků kukuřice.  

 

Poslušnost: Poslušnost probíhala na osvětleném fotbalovém stadionu. Posuzoval ji pan 

Robert Markschläger z Rakouska.  

 

Obrana: Obranu posuzoval pan Igor Lengvarski ze Slovenska. První část figuroval Attila 

Szabó. Druhou část figuroval Mátyás Móricz. 

 Toto mistrovství, dle názoru vedoucího družstva ČR pana Vyhnala, bylo pořadatelsky 

velmi dobře zvládnuté. Kladně lze hodnotit jak zázemí pro diváky, tak pro závodníky a jejich 

psy, především dostatek parkovacích míst ve stínu v těsné blízkosti stadionu.  

 

Výsledky i další informace jsou zveřejněny na stránkách ČMKU. Na dotazy odpovím ústně. 

   

 

Českou republiku reprezentovali: Lucie Kaločová & Dagger de Alphaville Bohemia 

(BO), Milena Pufrová & Jaro Ja-He (NO), Dita Finsterle & Forta Marko Gero (BO), Jitka 

Krupičková & Barney Lebensborn (BO), Radomír Kupka & Cox Vikar (NO). 

 

 

       Karban Antonín   


