MR border collií v obedienci 2018
Dne 8.9.2018 se konal již IX. ročník MR border collií v obedienci. Opět v osvědčeném areálu Nový svět Dvůr
Králové n.Labem.
Jsem velmi ráda, že pozvání přijal český rozhodčí Lukáš Jánský, který bude posuzovat MS obedience 2019 (v
Kladně). Dalším rozhodčím byla Petra Štolová. Tito rozhodčí posuzovali závod MR BOC. Stewardování se ujala
Radka Dacejová a Ladislava Richterová. Soutěž probíhala zároveň na dvou soutěžních prostorech, kdy soutěžící
po odcvičení poloviny cviků plynule přechází do druhého soutěžního prostoru s druhým posuzovatelem a
pokračuje v provedení zbývajících cviků. Na první soutěžní prostor zároveň nastupuje další soutěžící. Nejen že
soutěž časově rychleji ubíhá, ale zároveň více prověří připravenost psů. Není jednoduché soustředit se na
výkon, když v sousedním soutěžním prostoru zároveň cvičí další soutěžící tým.
Připravenost zejména týmů vyšších tříd,OB2 a zejména OB3 byla vynikající a soutěž velmi napínavá. Ve tříde
OB3 byl zadáván pracovní titul CACT a res. CACT. Soutěž Mistrovství byla rovněž natáčena pro Working dog a
videa budou časem umístěna u konkrétního psa zde working-dog.comhttps://cs.
Mistrem border collií v obedienci se pro rok 2018 1.místo ve tř. OB3 a titul CACT získala Ivana Šimůnková s
fenou Daisies Bohemia Patrix, 296,5 bodů, zn.výborně
2.místo, titul res.CACT získala Alexandra Křivohlavá se psem My Free Man van de Hartenhoeve, 271 bodů,
zn.výborně
3.místo obsadil Jan Baroš se psem Amigo de Fox Redrob Fenix, 268,5 bodů, zn.výborně
Ve tř. OB2:
1.místo Gabrielová Lucie se psem Fae Dream of Magic Border´s s počtem 282,5 b, zn.výborně
2.místo Šimůnková Ivana s fenou Kaleidoscope Atomic Love, 266 bodů, zn.výborně
3.místo Coufalová Markéta s fenou Kreizy z Trnitých akátů, 231,5 bodů, zn.velmi dobře
Ve tř. OB1:
1.místo Hermińska Patrycja (PL) s fenou Legendary Sturdust Puma, 234 bodů, zn.velmi dobře
2.místo Goldwein Robert s fenou Alces Gene Oaklet´s dogstory, 206,5 bodů,zn. dobře
3.místo Stejskalová Nikola s fenou Burning Ruby Nildanya, 195 bodů, zn. dobře
výsledky MR BOC v obedienci 2018 najdete zde http://akce.obedience.cz/udalost/212
Doprovodným závodem byl opět Speciál začátečníků dle OB-Z, který byl otevřený pro všechna plemena. Mezi
soutěžícími převládaly border collie. Závod posuzovala Alexandra Křivohlavá a stewardem byla Dana Valešová.
1.místo Vrubel Vojtěch se psem Jungle in the Fire Jeffija, 268 bodů, zn.výborně
2.místo Svobodová Hana s fenou Dizzi Miss Lizzi Hardy Origin, 254 bodů, zn.velmi dobře
3.místo Kraus Barbara (PL) s fenou Carol Czech Imp, 243 bodů, velmi dobře
Výsledky Speciálu začátečníků dle OB-Z najdete zde: http://akce.obedience.cz/udalost/213
Neoficiální závod ŠprtOBití vyhrála Iva Stöhrová s fenou Black Banshee Eye Energy.

Poděkování patří zejména garantu akce, klubu BCCCZ za finanční podporu, poháry pro vítěze a ceny pro vítěze i
všechny soutěžící.
Velký díky zaslouží dlouholetý sponzor této akc: Fitmin, značka výživových programů pro psy, kočky a koně.

Dále děkujeme Artemis (PL) za hračky pro vítěze a Swagman za tričko pro Mistra.
Fotografem akce byl Radek Těžký.
Foto zde: https://www.zonerama.com/Radekfoto1/Album/4608998?secret=yR2fTiNx8LyY0rKwHBC9M1e2g
Dne 16.9.2018
Richterová Lada

