Mistrovství České republiky v agility 2008 (očima diváka)
Mistrovství republiky v agility 2008 se konalo první zářijový víkend na výstavišti Krásná louka v Mladé
Boleslavi. V letošním roce také poprvé splnili kvalifikační kritéria dva Bretaňští ohaři, moje Ema (Hemma
Z Taranky) a Meggi Heleny Pomykaczové. Bohužel Ema nakonec ze zdravotních důvodů startovat nemohla.
Sobotní ráno přivítalo závodníky i diváky modrou oblohou a po slavnostním zahájení se mohlo začít.
Posuzování závodů se ujali pánové Jon Olson z Norska a Kees Stoel z Holandska.
Vzhledem k velkému počtu přihlášených teamů (jen v kategorii large jich bylo více než 100) byly
připraveny dva parkury. Na prvním parkuru se začínalo závodem agility družstev kategoriích small a medium.
Já se ale zaměřila na druhý parkur, kde se chystal jumping jednotlivců kategorie large. K vidění bylo hodně
pěkných běhů. Ze 109 teamů, které se postavily na start, bylo jen 40 diskvalifikací. Helena Pomykaczová
s Maggi si vedly velmi dobře a absolvovaly trať v čase 36,24 s (pro srovnání nejlepší čas byl 31,030 s).
Bohužel jedno odmítnutí pro ně znamenalo časovou penalizaci a připravilo je o lepší umístění. I tak obsadili
pěkné 33. místo.
Odpoledne se pak závodníci large přesunuli na druhý parkur a běhalo se agility družstev. Družstvu
Jaksitaksi, ve složení Pěšková Ivana s Balů (kříženec), Helena Pomykaczová a Meggi (Bretaňský ohař), Eva
Jindrová s Banji (Bílý švýcarský ovčák), Barbora Škarnitzlová a Blackie (kříženec), se příliš nevedlo a obsadilo
13. místo. Sobotní závodění uzavíral běh o titul CACIAg.
Po sobotních tropech byla neděle znatelně chladnější. Na obou parkurech se začínalo běhy družstev.
Družstvo Jaksitaksi si na jumpingovém parkuru vedlo lépe a obsadilo 8. místo, což jim po součtu vyneslo
celkově 9. místo.
Pak už přišlo na řadu finále a závod agility jednotlivců, které se běhalo už jen na jednom parkuru. Ve
finále závodníci startují podle umístění z předchozího dne, takže u teamů startujících z předních míst hrají
velkou roli i nervy. Běhy kategorií small a medium posuzoval Jon Olson a parkur se alespoň z pohledu diváka
nezdál příliš těžký. Mnoho závodníků ale bylo zaskočeno velmi přísným posuzováním houpačky. Podle řádu
pes nesmí opustit houpačku dokud ta se nedotkne země. Většina našich rozhodčí ještě toleruje, pokud pes svým
odskokem dorazí houpačku k zemi. Proto bylo mnoho teamů za tento odskok penalizováno.
Finále jednotlivců large bylo poslední a nejnapínavější soutěží. Trať stavěl a posuzoval Kees Stoel.
Byla opravdu náročná a hodně prověřila zkušenosti a nervy závodníků. Celkem byly pouze 2 čisté
(bezchybné) běhy. Mnoho psů mělo problémy s překonáním dvojitého skoku a hodně se shazovalo.
Všichni tiše a s napětím sledovali běh Radka Hošty s Keanem (border kolie) , kteří po včerejším
jumpingu startovali z prvního místa. Bohužel shozená laťka a chyba na kladině je pár metrů před cílem
připravila o medailovou pozici.
Helena Pomykaczová s Megii startovaly z třiatřicátého místa. I na nich byla znát nervozita a běh byl
trochu nesoustředěný. Přesto parkur dokončily pouze s jednou shozenou laťkou. Meggi si dokonce výborně
poradila s dvojitým skokem a mezi diváky se vznášela otázka: Co je to vlastně za plemeno? Celkově skončily
na 13. místě (ze 109 teamů). Což je obrovský úspěch a důkaz že ani „malý“ bretaňák se v takové konkurenci
neztratí.
Jednotlivci large MČR 2008
1. Kochová Irena
A3Ch Alf Border Town
2 Slezáková Adriana
A3 Birk Aibara
3 Sajdoková Bára
Arasz Méhes-Kerti

Border kolie
Belgický ovčák-malinois
Mudi

13 Pomykaczová Helena

Bretaňský ohař

Meggi

Kompletní výsledky si můžete prohlédnout na http://katmaj.kravarsky.net/

