Zpráva sportovního referenta za rok 2018

Rok 2018 se v oblasti sportu nesl v duchu úspor. Tyto úspory se dotkly především
sponzoringu na reprezentaci a také poněkud přísnějšího či spíše kritického přístupu
k financování jednotlivých sportovních akcí. Cílem bylo tedy uspořit, což vedlo k bedlivější
kontrole rozpočtů jednotlivých událostí. Reprezentanti v roce 2018 podporu neobdrželi, jak
to bylo avizováno na předešlé schůzi spolku BCCCZ.
Uskutečnila se tato mistrovství:
Mezinárodní mistrovství BCCCZ 2018 v agility (T. Kaniová) 11. -13. 5. 2018
Mistrovství BCCCZ v pasení v Nové Vsi (v organizaci J. Motyčky) 11. a 12. 8. 2018
Mistrovství BCCCZ v dog frisbee ve Dvoře Králové (v organizaci P. Ryttnauera), 18. a 19. 8.
2018
MČR BOC v canicrossu v Suchdole nad Odrou (běhejsepsem.cz) 13. 10. 2018
MR BCCCZ v dog dancingu na Praze 9 (p. Malá) 3. 11. 2018
M BCCCZ v obedience ve Dvoře Králové (L. Richterová)
BCCCZ cup a Elév Cup v Načešicích (D. Rájová) 8.-9.9.2018
V roce 2018 se z důvodu nenaplnění nezbytné kapacity závodu neuskutečnilo M BCCCZ ve
výkonu, které bylo zrušeno. Nekonalo se ani M BCCCZ ve flyballu, kde chyběl pořadatel.
Novým mistrovstvím BCCCZ bylo v roce 2018 mistrovství border kolií v canicrossu, které se
v letošním roce rozšířilo ještě o mistrovství v koloběžce. Chtěla bych touto cestou poděkovat
organizátorům události Běhej se psem.cz za jejich mimořádně vstřícný přístup, kdy náklady
klubu jsou skutečně minimální a týkají se především cen a pohárů.
Pro rok 2019 jsou potvrzeny tyto sportovní události:
M BCCCZ v dog frisbee, Dvůr Králové n. Labem (17.-18. 8. 2019, Pavel Ryttnauer)
M BCCCZ v dog dancingu, Horní Počernice (2. 11. 2019, Petra Malá)
M BCCCZ ve flyballu, Prostějov (25.-26.5.2019, Sabina Koubková)
MR Border collií v canicrossu a koloběžce, Kolesa u Pardubic (23.3 a 24.3 2019,
www.behejsepsem.cz)
Mistrovství BCCCZ ve výkonu, Praha – Jinonice (19.5.2019, K. Hronová)
MR BOC v obedienci, Studenec u Trutnova (9.11.2019, Lada Richterová)
Mistrovství České republiky border kolií v agility, Tošovice (10.-12.5.2019, T. Kaniová)
Mistrovství republiky BCCCZ v pasení, Rakousy (16.8 a 17.8 2019, A. Láníková)
(BCCCZ cup a Elév cup, Načešice (D. Rájová)) ??
V letošním roce bude tedy obnoveno mistrovství ve flyballu a výkonu a nově přibylo i
mistrovství v koloběžce.

