Zpráva výcvikáře DKČR za rok 2016
V roce 2016 proběhly pro dvojce ,které cvičí a závodí za náš klub tři
akce.Byla to jarní kvalifikace na MS ,poté MS v Maďarsku a říjnové MR ve
Stránčicích. Všech těchto akcí se mohli naši členové zúčastnit ,ať jako závodníci
nebo jako diváci.Ti, co nemohli ,se vše dozvěděli na stránkách našeho
klubu.Loni také jako vždy proběhlo mnoho závodů,kde se utkávají různá
plemena.Je úžasné, když se jich zúčastňují naši dobrmani a uspějí.Tím
dokazují,že s dobrmanem se dá cvičit na vrcholové úrovni.Nedá mi,abych
nezmínil účast dvou našich dvojic na závodech nejvyšších a poděkoval jim za
zviditelnění dobrmanů . Byla to L . Sosnová s Apollem na MR všech plemen
v Roudnici n. Labem a J. Okáník s Crissem na CACIT v Dobříši. Ještě jednou
děkuji.
Jak všichni dobře víme,tak se pro příští rok pro účast na MS změnily
podmínky.Kvalifikační kritéria určila IDC a jsou zcela jasná.Jsem velmi rád,že
se tím zamezí různým dohadům a tlakům ,jako např. při loňské nominaci. Také
se ukázalo jak je dobré,že máme zástupce v předsednictvu ČKS p.
Bočanovou,která dokázala protlačit zapisování povinné TSB. Bez její velké
podpory by to tak rychlé nebylo.Zaslouží si velké poděkování všech členů.Jako
výcvikář (osoba navrhující ) nemohu znát výsledky na všech zkouškách. Je tedy
jasné,že závodníci se budou muset do reprezentace přihlásit ( splní-li
kvalifikační kritéria a chtějí reprezentovat za náš klub).Podrobnosti a postup
budou včas uveřejněny na stránkách našeho klubu.

V letošním roce 2017 proběhnou tyto výcvikové akce
Jarní kvalifikační závod v areálu DUX . Doufám,že se sejde více závodníků než
vloni.
MS bude v Itálii – vše potřebné bude včas zveřejněno na klubových stránkách.
Věřím ,že letos dopadneme lépe než za poslední léta a konečně uspějeme jako
družstvo.Pár dvojic do desítky nebo na bedně, by bylo super.Závodníky na to
máme,chce to jen trochu štěstí.
MR bude pořádat p. Fagoš ve Stánčicích pod záštitou MSDK.
Přeji všem našim závodníkům hodně úspěchů v letošním roce ,více našich
fanoušků na akcích a to nejdůležitější, zdraví psovodů a psů.
Výcvikář F. Dočekal

