A.I.C.E.B.
Herm - podzim 2017
Daleko je to pro někoho skoro vždycky, ale žijeme v čase a ne v kilometrech.
Nedaleko od španělsko-francouzských hranic u pobřeží Atlantiku šustí pod
nohama písek, který od 19. století kultivují a stabilizují přímořské borovice,
vyšlechtěné pro přežití v chudých, bažinatých půdách.
Nejtypičtější podrost gaskoňských borovic tvoří vřes a kapradiny, promíchané s
pichlavými keři, někde vysokými po pás. Systematický padesátiletý cyklus
postupného pěstování udržuje krajinu přístupnou a dodává jí nezanedbatelný
ekonomický význam. Čistá pole před výsadbou tvoří jemný, pro běžnou chůzi
naprosto nevhodný, sypký písek. Školky v přísných řadách sousedí s mladým
lesním porostem, který je ve čtyřech zhruba osmiletých cyklech systematicky
prořezáván. V padesáti letech mají stromy přes 30 metrů finální výšky, malou
korunu a téměř žádné větve na kmeni pod ní, a to i v případě, že rostou
osamoceně. Ideální terén pro Field Trial? Ano, jedno zelené jsme viděli. Nocovali
na něm přetahující jeřábi. Ale šampionát AICEB se odehrával na těch zalesněných
polích.
Pro koronu terény nepřehledné, orientace založená na sluchových vjemech.
Zvoneček psa? Hledá. Ticho? Pes vystavuje (asi). Výstřel? Možný bod. Skleslá
hlava vůdce? Zmařený bod nebo neúspěšný běh. Úsměv na tváři vůdce? BOD!
Převážně bažantí zvěř se terénu skvěle přizpůsobuje. V řídkých věkovitých
porostech ubíhá skrytá pod vřesem anebo vylétá téměř kolmo nad koruny, na
rozdíl od hustých, školce odrostlých pasáží, kde při vzletu těsně líže vrcholky
mladých stromů. Zkušenosti s trénem jsou v soutěži devizou pro úspěch a tedy
není divu, že domácí bodovali nejvýš.
Oficiálně vyhlášené výsledky - týmy:
1.Francie 45 bodů
2.Itálie 30bodů
3. Německo 8 bodů
Německo mělo pouze dva reprezentanty plemene, proto tak malý počet bodů. K
třetímu týmovému místu si však pan Mueller přidal i titul pro nejlepší fenu.
Nutno dodat, že do celkového hodnocení zasahuje i posouzení exteriéru psů a
opravdu to není přehlídka krásy, ale přísné porovnání se standardem plemene.
Terény byly dobře značené v souladu s mapami, takže i zpozdilý závodník našel
svou baterii. Tištěné startovní listiny v dostatečném množství usnadňovaly
závodníkům, kteří přejížděli do další baterie orientaci. Snad jen kolize střetávání
jednotlivých mistrovství v centru dění v Herm nenaplnila očekávání o akci
světového významu.
Výjimečné setkání vůdců z různých zemí se rozdělilo do tří soutěžních baterií s
EB (v průměru 9 psů na baterii). Reprezentanti přijeli z České republiky, Francie,
Holandska, Itálie, Německa, Portugalska, Španělska, Turecka.
Maximální
spektrum zahraničních rozhodčích, včetně Vl. Dvořákové z ČR, zajistilo
nezaujatost v posuzování a bez překvapení i jejich naprostou shodu v
posuzování.
Jarní A.I.C.E.B. bude se šampaňským 26. a 27. 3. 2018

