Zpráva referenta pasení za rok 2017 – Daniela Rájová
Omlouvám se za svou nepřítomnost, ale momentálně jsem na povinném školení pro
flyballové rozhodčí.
V roce 2017 se klub BCCCZ podílel na 2 významných akcí pasení. První bylo Mistrovství ČR,
konané v Rakousích, pořadateli byli tradičně manželé Láníkovi. Akce byla silně obsazená, na
mistrovský běh nastoupilo celkem 17 týmů z Čech a Polska. Trial vyhrála Marta Chmiel s Liv. Nejlepší
z českých závodníků a Mistrem ČR pro rok 2017 se stala celkově 4. Daniela Rájová s fenou I-Gyfu.
Další akcí byl tradiční Elév a BCCCZ Cup. Podrobné reportáže jste mohli zaznamenat na webu
klubu.
V roce 2017 došlo ke změně vydávání VP, které si musí majitel psa zařídit již při nástupu na
zkoušku vloh. Bohužel zkušenosti s jejich vystavováním nejsou příliš pozitivní a tak upozorňujeme
závodníky, aby si nezapomněli zažádat včas o vystavení VP a to s dostatečným předstihem před
plánovanou akcí. Nezřídka se stává, že i pes, který již má složeno HWT nemá fyzicky VP vystaven.
V roce 2018 také dochází ke změně FCI řádů. CS stylu se to zatím dotýká jen okrajově, ale
přesto k nějakým změnám dochází. Je to především fakt, že nově je zkouška NHAT (zkouška vloh)
povinná pro nástup na HWT a také se nově nesmí skládat spolu s HWT v jeden den. Další změnou
jsou pak změny bodových limitů pro přestup do vyšších tříd v IHT.
Situace v pasení v ČR je bohužel stále vyhrocená a to především díky nefunkčnímu a
diktátorskému modelu, který Kynologická jednota v řízení tohoto nádherného sportu nastavila. Nás
se to bohužel dotklo ve faktu, že v roce 2018 dojde k historicky prvnímu rozdělení Mistrovství ČR a
Mistrovství BCCCZ. Končí tak osvědčená 12-ti letá historie. Je velká škoda, že zájmy několika jedinců
byly nadřazeny nad zájmy závodníků a úroveň akce.
V roce 2018 se tedy bude konat 13. Ročník Mistrovství BCCCZ a to ve dnech 11.-12.8.2018
v Nové Vsi. 8.-9.9.2018 se tradičně bude konat IV. Roční Elév Cupu a V. ročník BCCCZ Cupu. Na obě
akce jsou pozvány velmi kvalitní zahraniční rozhodčí – Eliean Verboven z Belgie a Marta Chmiel
z Polska. Srdečně na tyto akce zveme jak závodníky, tak diváky.
Děkujeme klubu BCCCZ, že akce pasení podporuje a nezapomíná na původní využití našich
úžasných psích parťáků.

