Zpráva výcvikáře DKČR za rok 2015

Rok 2015 měl dvě významné výcvikové akce. Obě – z našeho pohledu –
poznamenala „vyšší moc“.
MS se konalo 15.-17.5. ve švédském Malmo. Za DKČR se kvalifikovali dva
závodníci: zkušený matador p. Josef Okáník a nováček p. Pavel Pluhař. Jako figurant
je doprovázel p. Novotný a jako vedoucí družstva Mgr.Krejčí.
Na MS zasáhlo v neprospěch našich závodníků počasí. Silný nárazový vítr, který
přišel druhý den, smetl na stopách velmi nadějné vykročení našich závodníků
z prvého dne. Pan Okáník měl nejlepší obranu na MS za 99 bodů, velmi pěknou
obranu za 96 bodů. Na stopě pak ovšem 20, což stačilo na 18.místo. nadějně začal i
p. Pluhař – 91 na poslušnosti a 94 na obraně. Ale na stopě 12, což ho odsunulo na
23. Místo z 37 startujících.
Oběma závodníkům děkujeme za důstojnou reprezentaci a přejeme více štěstí letos
v Maďarsku.
MR se mělo letos konat pod záštitou MSDK. Ale vzhledem k počtu přihlášených
závodníků se jevilo jako nerentabilní. A tak bez předchozího varování či jednání
s vedením DKČR pan Růžička MR prostě zrušil. Nastalo horečné jednání mezi
výborem DKČR a ČKS. Výsledkem bylo uspořádání MR spolu s boxerklubem
v Braníku 24.10. Opakovaná spolupráce se osvědčila Podrobnosti kolem jednání
jsou uvedeny na stránkách klubu a v zápisech z jednání výboru.
Startovalo 10 závodních dvojic. Mistrem republiky a zároveň držitelem titulu CACT se
po velmi pěkném vyrovnaném výkonu stala paní Leona Sosnová. Druhý skončil pan
Šilhavý, na třetím místě se umístila paní Klvaňová.
Příští MR se uskuteční 1.10. v Českých Budějovicích – Plané.
Na MR všech plemen dle IPO v Roudnici dobrmany reprezentoval pan Okáník jako
mistr republiky z roku 2014. S 10 body stopa, 96 poslušnost a 75 obrana se umístil
na 31.místě.
V roce 2016 přeji dobrmanům početnější účast ve vrcholových soutěžích a více štěstí
při závodech.

