Mistrovství světa obedience 2017 v Belgii

Letošní mistrovství světa v obedienci se konalo v Belgii ve městě Oostende na fotbalových hřištích
sportovního parku Happy Dog. Za Českou republiku odjelo bojovat celkem šest špičkových týmů. Ve
všech týmech bylo zastoupeno plemeno Border Collie.
V cestě za světovým dobrodružstvím nám významně pomohl generální partner Klubu Obedience a české
reprezentace: Renault, který sponzoroval celý výjezd a to včetně zápůjčky 6 vozů této značky. Všichni
účastníci zájezdu zvládli cestu šťastně a pohodlně a tak jsme se ve čtvrtek 15. června potkali na místě
činu, které se od brzkého rána plnilo světovými legendami obedience, a my mohli potkávat známé tváře
a poznávat nové. Už od začátku bylo také jasné, že nás bude na závodišti doprovázet slunečné horké
počasí.
První závodní den byl naplněn prohlídkou areálu a závodního placu, kdy mohli závodníci okouknout
všechny směry vysílaček a rozložení cviků. Letos se tréninky nekonaly přímo na závodní ploše, ale bylo
vyčleněné jedno z fotbalových hřišť, kde se střídaly státy dle uvedeného harmonogramu. Týmy si tak
mohly pouze nasimulovat prostředí a rozložení cviků dle plánků. Během odpoledne pak po absolvování
první části, totiž skupinových cviků dlouhodobého odložení, postupně opadaly první nervičky a večer se
týmy odebraly do svých belgických domovů, aby se mohly soustředit na své zítřejší výkony.
V pátek, kdy se konal první kvalifikační závod na nedělní finále, nastupovaly tři naše týmy. Jako první
statečná se na start postavila Júlia Bukovinská s Kairosem (Apogee Free Redrob Fenix). Tento tým si svůj
první start vyzkoušel už na loňském mistrovství světa v Moskvě a nyní nastupoval s jasným cílem – mít
výbornou! A taky se potvrdilo, že vidět reálně svůj cíl a jít si za ním přináší své ovoce a Julka s Kairosem si
svou výbornou na 259,75 bodů plně zasloužila (26. místo). Druhým týmem byl Jan Baroš a Fox (Amigo de
Fox Redrob Fenix) – jediný zástupce „drsného“ pohlaví, které mělo svou velkou premiéru! Dávám tomuto
týmu velký palec nahoru za to, jak se oba dva na světovém závodišti podrželi. Nedopustili, aby jejich
bodovací kartu kazila jakákoliv nula a se vztyčenou hlavou si odnášeli 232,85 bodů se známkou velmi
dobře (39. místo). Jako poznámku pod čarou dodávám, že Kairos i Fox jsou dva nadějní bratři.
V odpoledním soutěžení nás ještě reprezentoval český legendární tým Dana Valešová a Medy
(Andromeda Sub Tilia). Klobouk dolů před tímto týmem, který se takto dlouhá léta drží v české špičce,
reprezentoval nás na řadě mistrovství a jejich výkony jsou stále obdivuhodné, a to i navzdory tomu, že
Méďa oslavila již své desáté narozeniny! Medy i Dana jsou neskutečné bojovnice a i přes to, že podmínky
byly těžké, odnášely si holky v cíli 228 bodů se známkou velmi dobře (42. místo).
Druhý kvalifikační závod – sobota – a na start se chystala druhá půlka reprezentace. První startující
v českých barvách Ivana Šimůnková a Daisa (Daisies Bohemia Patrix). Holky si také svou premiéru zažily
v Moskvě a nyní už jako zkušené závodnice nastoupily na svůj parkur. Bok po boku ve svém souladu si
vyzávodily 249,5 bodů na známku velmi dobře (38. místo). Tento tým si také nenechal bodovací kartu
„ozdobit“ neoblíbenou nulou. Chvíli po nich se na startu objevila zkušená Kristýna Barošová s Liou (Never
Never Land Va Va Voom). Soustředěné holky vcházely jako jedno tělo na parkur a předvedly nádherný
výkon. I přes jednu nešťastnou chybu je znát, že tento tým má stále co ukázat a ještě toho dost dokáže!

Vše z blízka sledoval s křečovitě drženými palci manžel Jan Baroš, což určitě také podpořilo výsledných
247,5 bodů, známka velmi dobře (40. místo). Za zmínku také stojí, že Lia hrdě doprovázela na závodním
poli své dva syny Kairose a Foxe. Poslední nastupující nadějný český tým, Jana Grešová a roztomilý
Pitrísek (Hummer Mintaka), patří do tria, které startovalo v Moskvě. Zvládnout nervy před startem není
vůbec jednoduchá věc, přesto to ti dva spolu zvládli! Tento tým má moje sympatie, líbí se mi jejich práce
a vzájemný vztah. Za cílovou páskou si odnášeli 205,5 bodů se známkou velmi dobře (48. místo). A tím
chci hlavně říct, že všechny naše české týmy letos složily na mistrovství světa zkoušku!!!! A jsem na ně
velmi hrdá.
V nedělním finále se potkalo 20 nejlepší týmů z obou kvalifikačních závodů. Všichni se těšili na těsné
bodové výsledky, kdy o vítězných stupíncích budou rozhodovat půlbodíky. Finalisté měli v hledišti
krásnou podporu svých funclubů, které na tribuně vytvářely tu správnou závodní atmosféru. Z mého
pohledu dala ve finálním parkuru psům zabrat hlavně vysílačka do boxu, který byl situován doprostřed
hřiště, což vedlo k přebíhání boxu. Nicméně, nejlepší z nejlepších to vše ustáli a první tři místa byla
poskládána takto:
1. Balli Valentina - 283,25 bodů (Itálie)
2. Hellman Maarit - 278,25 bodů (Finsko)
3. Huotari Oili - 276,75 bodů (Finsko)

Pořadí států:
1. Finsko – 903,25 bodů
2. Itálie – 868 bodů
3. Norsko – 856, 75 bodů
Musím říct, že díky našim sponzorům jsme byli nejen výborně vybaveni, ale byli jsme i nejhezčí tým ze
všech! Obrovské díky patří generálnímu partnerovi Renault za zapůjčení vozů, které sklízely mezi
ostatními státy obdiv. Děkujeme za velkorysou finanční podporu našemu klubu Obedience CZ, Working
Dog CZ a BCCCZ; mediálnímu partnerovi Psí sporty spolu se společností FitDog. Za kvalitní a velmi líbivé
oblečení pro naše závodníky děkujeme firmě Alea Sportswear. Čtyřnohá část týmů se pyšnila nádhernými
obojky a vodítky firmy Mooria, vestičkami od Mutt&Go a šátečky (a ozdobné boxy) od Nortebaz klubu
Romany Polické. Za pomůcky při výcviku v podobě aportů děkujeme firmě I+P Vlčkovi. Fotodokumentaci
týmů poskytla Jana Krátká Photo.
Jako team leader bych chtěla poděkovat všem týmům za spolupráci a jejich závodní nasazení při
reprezentaci českého státu! Všem gratuluji, že svou usilovnou prací a trpělivostí v tréninku dosáhli
takového cíle, že mohli závodit po boku světových špiček!
Anna Musilová, teamleader 2017

