
 

 

Zpráva z Mistrovství Evropy v coursingu 2013, 22.6-23.6.2013, Pouch, Německo 

Na Mistrovství Evropy v coursingu v roce 2013 bylo za Českou republiku nominováno 76 chrtů + 6 náhradníků, 

nakonec v závodu konaném na malebném romantickém poloostrově Pouch startovalo 71 českých závodníků. Česká 

equipa byla 2 nejpočetnější, hned po závod pořádajícím Německu. 

Závod byl rozvržen do pouhých 2 dní, v sobotu 22.6.2013 závodila plemena Afgánský chrt, Azawakh, Deerhound, 

Greyhound, Saluki a Sloughi. Na 3 relativně krátkých, zato velmi technických tratích, se první den mistrovství 

v krásném slunečném a teplém počasí ukázalo 23 českých reprezentantů, 20 z nich závod dokončilo. V podvečerním  

vyhlašování vítězů zazněla česká hymna pro Mistra Evropy greyhounda psa Bel Etual Bright and Early majitelky Alice 

Severové, který vedl startovní pole grejů již po prvním kole, spolu s ním si instrumentální verzi skladby také ze stupňů 

vítězů vychutnal  Dag des Legendes du Moyen Age majitele Víta Paška, který skončil 3. V kategorii Deerhound pes byl 

rovněž 3. Alferon Irsias majitelky Hanky Richterové, další ocenění v prvním dnu závodu česká reprezentace 

nevyběhala. 

V neděli 23.6.2013 se na celkem 4 závodních drahách prezentovalo 48 českých psů ras ostatních chrtích a 

primitivních plemen. Z těchto závod dokončilo 44 našich účastníků, naštěstí příčinou nedokončení závodu nebylo 

v žádném českém případě vážné zranění. Toto si dovolím vyzdvihnout, neboť velmi technické tratě spolu s častou 

neprofesionalitou tažení návnady poskytly řadu nebezpečných situací, které ve 2 případech skončily zlomeninou 

končetiny závodícího psa, což byl jediný negativní aspekt celé této akce.  

Při sobotním vyhlašování zněla česká hymna 3x. Poprvé němečtí organizátoři hráli hymnu fence italského chrtíka 

Atiyi Asmě Annaperle majitelky Heleny Šebestové. Podruhé pro fenku sicilského chrta Nyna di Ragalna paní Jitky 

Kutiové, se kterou na stupních vítězů stála na 4. místě i Naomi dell‘ Etna Milušky Kuželové. Na tento úspěch českých 

psů primitivních plemen plynule navázala výprava faraonských psů, kterých na stupních vítězů bylo celkem 7 z 9. 

V kategorii psi vyběhal první místo a stal se Mistrem Evropy Ankh-Anubis Temple of Sachmet paní Lenky Lichtenberg, 

hned za ním se umístil Attis Wai-Wad majitele Petra Havelky, na 3. místě skončil D´Nailah Hanif Tal Sannat Jany 

Halenkové a na bedně s číslem 6 ještě Fariv Putimská brána majitele Martina Kříže. Ve fenách se vicemistryní Evropy 

stala Barissa Nut Wai-Wad od Jitky Kutiové, na 3.místě se umístila fena stejné majitelky Aiwa Nia Wai-Wad a také 

bodovala Atea Harere Wai-Wad majitelky Karoliny Červinkové, která byla 5. Úspěšná byla i podenga. Jediný český 

reprezentant plemena Kanárský podengo fena Yina i de Canera de Mouclem pana Petra Smrčka vybojovala 3. místo. 

Ibizští podengové obou pohlaví obsadili 2 místa, ve fenách Safira de Escalona Šárky Kašpárkové, ve psech pak 

Malachite-Moonstone of Princess Bishaarah Jany Halenkové následovaný na 4. místě Escalonou Filipa Machovského. 

Zbývá zmínit ještě 2 třetí místa – v katergorii italský chrtík pes jej obsadil Bon Boa Annaperla majitele Václava 

Holocha a v kategorii irský vlkodav Ranger Bedřiška Petry Tomkové.  Krásné 4. místo vyběhala fenka irského vlkodava 

Dyka´s Gentle Faolan majitele Jiřího Nešpora. 

Výpravu českých psů na Mistrovství Evropy v coursingu 2013 považuji za velmi úspěšnou. Přivezli jsme z Německa 4 

tituly Mistra Evropy, 4 druhá místa, 7 třetích míst, 3 x čtvrté, 1 x páté a 1 x šesté místo. Téměř třetina našich 

reprezentantů stanula „na bedně“, tedy do oceňovaného 6-tého místa.  Přesně polovina našich závodících psů se 

umístila v první polovině výsledkové listiny. 

 

Zpracovala: J.Horáková, vedoucí equipy                                  11.7.2013 

 

 



Nastoupená česká výprava před nedělním vyhlašováním – společné foto 

 

 

 

Mistr Evropy greyhound pes – Bel Etual Bright and Early 
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Mistryně Evropy Cirneco dell´ Etna - Nyna di Ragalna 

  

 

Mistryně Evropy italský chrtík fena - Atiya Asma Anaperla 
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Mistr Evropy faraonský pes - Ankh-Anubis Temple of Sachmet 

 

 

 

Areál coursingu v noci 
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