COURSING A DOSTIHY
spravodaj klubu Racing Hounds Slovakia
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Vítam Vás pri čítaní druhého tohtoročného čísla spravodaju. Teším sa, že
máme za sebou dve (aj podľa reakcií) celkom úspešné podujatia – Majstrovstvá
Slovenska na dráhe aj v coursingu. V histórii klubu to boli prelomové podujatia,
preteky na dráhe sme organizovali vôbec premiérovo, a súťažný coursing sa
prvýkrát behal v Žiline. Týmto by som chcela poďakovať žilinským za krásne
coursingové majstrovstvá a rábapatonským za pomoc pri MSK na dráhe. Snáď
sa podarí urobiť akcie aj o rok!
Ešte toho máme v tomto roku toho dosť pred sebou, coursingové majstrovstvá
sa budú konať až vo Francúzsku, ale podľa nominácie sa tam chystá celkom
početná ekipa.
Majstrovstvá sveta na dráhe ale budú v neďalekej maďarskej Rábapatone, tak sa
očakáva veľká účasť slovenského tímu na dráhe a aj podpora v hľadisku!!
Výbor RHS sa rozhodol prispieť aspoň tým, že každý slovenský reprezentant,
člen klubu, dostane klubové tričko so štátnym znakom a letný klobúčik.
Držme teda spoločne palce, nech sa podarí veľký výsledok!!
V tomto spravodaji je síce pomenej článkov, ale verím, že budú pre Vás
zaujímavé, od „grejárov“ sa majú čo učiť všetci chrtí športovci a pomerne
rozsiahly článok od jednej z najvýznamnejších chovateliek barzojov Anne
Midgarden, hovorí síce o stavbe tela len jedného plemena, ale upozorňuje aké
dôležité je sledovať aj exteriér a ako výrazne to spolu súvisí a je to podporené aj
štatictickými výsledkami.
Teším sa že aj tento rok v spolupráci so Klubom chovateľov chrtov sa
bude súťažiť o titul Víťaz pre krásu a výkon.
Dosť o súťažiach, bez ohľadu na výsledky v nich, užívajme si čas
s strávený s našimi miláčikmi.
Prajem krásne leto!
za výbor RHS
dáša šuleková
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--------------------------------------------------------------------------------------------------Cena predsedkyne klubu Racing Hounds Slovakia 2010
na večierku vo Sv. Jure 20.3.2010 bola udelená táto cena za mimoriadne dostihové výsledky
sučke talianskeho chrtíka – dostihovej vicemajsterke Európy 2010:
Chamsin Feritte Bugsy, maj. Ingrid Tomová
Srdečne gratulujeme!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Klub Racing Hounds Slovakia venuje každému slovenskému reprezentantovi, ktorý je členom
klubu klubové tričko so štátnym znakom a letný klobúčik s logom klubu. Veci budú odovzdané
prostredníctvom vedúcej ekipy Danky Macejovej priamo v Chardonnay.
Toto isté sa bude týkať aj členov klubu, ktorí budú reprezentovať na Majstrovstvách Sveta na
dráhe 2010.
Veci budú ponúknuté po ME aj ostatným členom za fin. dar v prospech klubu, informácie budú na
webstránke RHS.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMÁCIE Z DOSTIHOVEJ KOMISIE SKJ (DK SKJ)
Kontakt – predseda DK SKJ
Luboš Csöglei, Žitná 10, 83106 Bratislava, mobil : 0918 767415,
email : lubos.csoglei@gmail.com
členovia:
Ing. Jozef Kaffka, za RHS
Martin Dian, za KCHCH
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podmienky pre získanie dostihovej/coursingovej licencie
Dostihovú licenciu v Slovenskej republike vystavuje DK poverený registrátor na základe
licenčnej karty mladých ( tréningová karta ), ktorá obsahuje údaje podľa bodu 1.6.1 a vystavuje
sa na žiadosť majiteľa psa vo veku : malé plemená 12 mesiacov, veľké plemená 15 mesiacov.
Podmienkou pre vystavenie medzinárodnej licenčnej karty pre dostihy a coursing chrtov
je absolvovanie troch tréningových a štyroch licenčných behov. Licenčné behy pozostávajú z 1x
sólo beh a 3x čisté spoločné behy za prítomnosti hlavného rozhodcu ktorý toto potvrdí v karte
mladých . V jeden deň je možné absolvovať maximálne dva licenčné behy.
Sú akceptované aj licenčné behy vykonané na zahraničných dráhach.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Majstrovstvá sveta v dostihoch 2010 - propozície a prihláška
FCI majstrovstvá v dostihoch sa tento rok konajú v Maďarskej Rábapatone 4. a 5. septembra.
Propozície nájdete v prílohe spolu s informáciou o dopingu.
Vyplnenú prihlášku prosím posielajte na emailovú adresu lubos.csoglei@gmail.com, alebo
poštou: Luboš Csöglei, Žitná 10, 83106 Bratislava
Uzávierka prihlášok je 25.7.2010
Výber reprezentantov vykoná DK a prostredníctvom SKJ nominuje equipu a jej vedúceho.
Majitelia psov budú o výsledku informovaní.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reprezentačná equipa SR na ME 2010 v coursingu
BARZOJ – pes (BORSOI – Rüde)
Meno: ALYOSHA SAGÁN Mraja, Majiteľ: Dana Macejová a Jana Mrázová
Meno: KUDEYAR IZ RAZDOLIA, Majiteľ (Eigentümer): Jana Mrázová
BARZOJ – suka (BORSOI – Hündin)
Meno (Name): ASHA BATYAH Mraja, Majiteľ (Eigentümer): Martina Ružinská
SLOUGHI – pes (SLOUGHI – Rüde)
Meno (Name): AHAGGAR ag Dalvit, Majiteľ (Eigentümer): Emília Petrovská

Taliansky chrtík – suka (Piccolo Levriero Italiano - Hündin)
Meno (Name): ADIAH Mraja
Majiteľ (Eigentümer): Martina Ružinská
VIPET – pes / WHIPPET – Rüde
Meno / Name: GORDON Isis Wind
Majiteľ / Eigentümer: Bc.Slavomíra a PhDr.Roman Božik
Meno / Name: BENJAMÍN Yellow Treatures
Majiteľ / Eigentümer: Bc.Slavomíra a PhDr.Roman Božik

Vedúcim reprezentácie Slovenskej republiky (Equipchef) je Dana Macejová.

REPORTÁŽE Z AKCIÍ

Majstrovstvá Slovenska v coursingu so zadávaním titulu
Majster Slovenska CACT
Žilina – Rosina 1.5.2010
Milka Petrovská
Tohtoročné majstrovstvá sa nekonali ako po iné roky v Bratislave, ale na zorganizovanie sa
podujali žilinčania.
Pôdny blok poskytla spoločnosť Agra-Váh, s.r.o. Podvysoká, podporila nás obec Rosina, jej
starosta pán Cíba a Mesto Žilina. Podujatie sa konalo s mediálnou podporou televízii Patriot a
Žilinskej televízie, Rádia Zet , Žilinského večerníka a Žilinských novín a sponzorov Pharmacopola
- Royal Canin, Celfia – Gasteiner, DOSS spol. s r.o., BOAT s.r.o., Galaxy Sport s.r.o., M-servis,
Vitaland Sk a mnoho ďalších, za čo im patrí nekonečná vďaka.
Podporilo nás aj počasie, ktoré vydržalo byť takmer dokonalé až do konca, ale posledných pár
behov prebiehalo za hustého dažďa. Lúka, na ktorej sme strávili tento pekný deň zakvitla
z večera na ráno a psy si tak mohli zabehať vo svete púpav.
Prihlásených bolo 76 psov z krajín Rakúska, Maďarska, Českej republiky a Slovenska, medzi
nimi boli psy, ktorí sa na Majstrovstvách Európy umiestňujú v prvej šestke, nechýbal ani
minuloročný Majster Európy v plemene azawakh.
Vzhľadom na počet prihlásených sme sa rozhodli postaviť trate dve, väčšiu (900m) pre veľké
plemená chrtov a menšiu (700m) pre plemená malé a nechrtov. Riadne dostali zabrať nielen psy,
ale aj usporiadatelia...
Išlo o získanie titulu Majstra, trate sa postavili naozaj náročné, v náročnom teréne. Svah mal
miestami 7 a viac stupňov, čo preverilo kondíciu absolútne všetkých psov. Žiaľ až natoľko, že z
plemena írsky vlkodav nedobehol ani jeden pes do cieľa. U všetkých ostatných kategórií sa titul
zadával, psy predviedli veľmi pekné behy, rozhodcovia boli s výkonmi veľmi spokojní. A čo je
veľmi pozitívne, došlo len k jednému ľahkému zraneniu psíka, takže pán MVDr. Cigánik, ktorý
zabezpečoval celodenný dozor sa našťastie nudil ☺
Zostať na vyhodnotenie sa určite vyplatilo. Všetci Majstri Slovenska boli dekorovaní krásnou
vyšívanou dečkou. Myslím si, že takáto pamiatka stála za to. A krásne a hodnotné ceny, ktoré
venovali štedrí sponzori tiež .
Teší nás pozitívna odozva zo strany zúčastnených, aj keď nám, usporiadateľom, je jasné, že
vždy je čo vylepšovať. Verím, že na deň strávený na lúke pri Žiline budú všetci spomínať
v dobrom, a tiež verím, že sa tu ešte stretneme.
Na záver by som chcela poďakovať rozhodcom, obsluhe techniky, obsluhe motoriek
a dobrovoľníkom za ich fantastický prístup k tejto akcii, trpezlivosť a ochotu a ďakujem im aj za
to, že nestratili úsmev a dobrú náladu po celý náročný deň.
Za klub RHS Milka Petrovská

Majstri Slovenska v coursingu pre rok 2010:
Azawakh
Barzoj
Greyhound
Magyar agar
Pharao hound
Piccolo Levriero Italiano
Podenco Ibicenco
Saluki

Bastien´s Sarely
Alyosha Sagán Mraja
Ikaros Filemino
Devaj Pompas
Bahir al Ghazal Farafra
Donnato Cantante
Malachite-Moonstone
Dyalameh Bostan-I-Elbekh

AT
SK
CZ
AT
CZ
SK
CZ
AT

Sloughi
Whippet

Lajjina Bohemia Genao
Gordon Isis Wind

CZ
SK

Rhodesian Ridgeback
Mix large
Mix mini

Gregory gamba z Tikoveckého Vŕšku
Daffy Mi-Ji
Otka Spero Meliora

CZ
SK
CZ

Vipety na Majstrovstvá Slovenska na dráhe, Rábapatona, máj 2010
Tomáš Nemček
http://www.lottodevajvirtuoz.webgarden.cz
Trošku mi to trvalo, ale predsa som si konečne našiel čas na pár riadkov k tomuto dňu..skvelému
dňu..či už z pohľadu účasti, konkurencie, počasia, organizácie a v neposlednom rade celkovej
nálady..už zverejnený zoznam psov predpovedal, že v tento deň sa bude mať na čo pozerať a aj
čo fotiť :)..nakoniec celkový počet foto presiahol hranicu 1000 a to sa mi ešte nepodarilo :)..pár
foto nájdete v rubrike Galéria..no a poďme k behom..po veterinárnej prehliadke sme sa pomaličky
začali pripravovať na prvý rozbeh, v ktorom sme dostali za súperov Kenwooda ze Spingbart Gou
a Chestera BSD..štart super, Lotto sa držal vpredu až do cieľovej rovinky, ale tam mu prvenstvo
vyfúkol o 0,01s Chester BSD..druhý rozbeh nám robili spoločnosť Gilardino TT, Dévaj Thunder a
Kleon Vlapan..všetko ostrieľaní páni, ktorí už niečo nabehali..štart super, Lotto sa držal celú prvú
rovinku, ale potom akoby vypol všetky svoje sily a nestačil držať tempo so všetkými tromi..tak
sme skončili v C finále spolu s Čamim, Liom, Armanim, Dévaj Patrolom a s bráškom
Velvetom..po oddychu pred finálnym behom, sme nastúpili na štart s dvojkou, ktorá nám robila
spoločnosť všetky tri behy a potom som si už len vychutnával posledný beh v tento deň..a na
moje prekvapenie si Lotto už prvenstvo nenechal újsť..za ním Lio, Armani, Čami, Patrol a
Velvet..nakoľko som nemal tú možnosť všetkým pogratulovať, tak to robím teraz..samozrejme
gratulujem Ashley, Asthonovi, Luisovi, Caramii, Aaronovi, Giny, Jackovi..nezabudnem ani na
"stajňových" Dévajovcov a zvlášť víťazovi a Lottovmu bratovi Viktorovi.. keď to celé zhrniem tak
môžem napísať len jedno, že to bol skvelý deň :)..

Majstri Slovenska na dráhe pre rok 2010:
Azawakh
Barzoj
Greyhound pes
Greyhound sučka
Magyar agar
Piccolo Levriero Italiano
Piccolo Levriero Italiano Sprinter
Saluki
Sloughi
Whippet pes
Whippet sučka
Whippet senior
Whippet sprinter

Bastien´s Warui
Belató Bella
Kengyelfutó Snow
Perfect Runner Sweety
Korosvideki Csavargó Arany Viliam
Braien De Marte Moor
Hondo Bandito da Valverde Santo
xxx
Akaba ag Dalvit
Devaj Viktor
Oochigea´s Halina
Inzaghi ze Spingbart
Aguillera Tegamba

Kompletné výsledky na www.coursing.sk
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William HILL Derby
Peter Probala
http://probaxon.wordpress.com/links/
Možno prvý krát v historii veľkého anglického DERBY sa do finále dostal pes,ktorého majiteľom je
niekto z Europy. Do finále tohoto podujatia sa dostal neporazený pes v rozbehoch a to Lyreen
Mover,majiteľom,ktorého je MAX Piccinelli(IT) a trénerom Gábor Tenczel.Je to o to
zaujímavejšie,že Lyreen je držiteľom dráhového rekordu v Rábapatone,a majiteľ MAX je
symapatický a príjemný Talian,ktorý je pravidelným účastníkom CGRC dostihov. Gabiho netreba
predstavovať,je to dlhoročný chovateľ greyhoundov Moonlight Hunter kennel,ktorí už čo to
dokázal so svojimi psami na Europskych dráhach a Lyreen je v tých najlepších rukách.
štartová listina:
1.Oran Classic (J McGee)
2. Lyreen Mover (G Tenczel)
3. Bandicoot Tipoki (C Lister)
4. Krug Ninety Five (M) (F Black)
5. Toomaline Jack (W) (D Ruth)
6. Adageo (W) ( M Wallis)
Fantastickým výkonom sa predviedol vo finále Lyreen Mover, fantastická rovinka a Lyreen je na
čele finálovej šestky. Po prvej zákrute stále vedie ale doťahuje sa Toomaline Jack, bok po boku
vbiehajú do 3zákruty a zo zadu sa dotahuje Bandicoot Tipoki, do cieľovej rovinky vbieha Lyreen
na prvom mieste,ale vedla neho spomínaný Toomaline Jack a Krug Ninety Five ale zvnútra silno
finišuje Bandicoot Tipoki a na cieľovej čiare vyhráva snád o hlavu,a na miestach 2,3,4 je ohromná
tlačenica,a nakoniec vyhlási hlásateľ vo Wibledone na druhom mieste Lyreen. Fantastický
úspech tria Drogba,MAXa a Gabiho.Gratulujeme !!!.

RHS predstavuje:
V mene všetkých priaľov dostihov a coursingu ma teší že na jar 2010 splnili podmienky na
udelenie tiulu CHAMPION INTERNATIONAL DE COURSE
psy v majetku členov RHS:
Afgánsky chrt – sučka
Nicol Gandamak Slovakia
maj. Mariana Žikavská
Whippet – pes
Gordon Isis Wind
maj. Slávka a Roman Božíkovci
Obom srdečne gratulujem, teda hlavne ich majiteľom a chovateľom! Potešiteľné je, že obidvaja
noví nositelia tohto cenného titulu sú aj narodení na Slovensku!!

ČLÁNKY
Greyhound Menu
Zdroj: Charlie Lister, Jana Havlová
spracoval: Ratmír Mozolák
STRAVA
Raňajky: (8:30 - podávať teplé)
•
•
•
•

cereálie (zmes kukurice a Weetabix)
jedno vajíčko
plná lyžica medu
sušené mlieko

Jedlo podávané pred dostihmi: (14:00 - 14:30)
•
•
•
•

cereálie
plná lyžica medu
sušené mlieko
surové mäso (pre chuť)

Hlavné jedlo: (14:00 - 14:30)
•
•

•
•
•
•
•

Red Mills nebo Wafcol (granule strieda, pre zmenu chute)
Psi – 1 lb (450 g) mäsa, varené - pre odpočívajúcich alebo menej aktívnych psov. Pre
psov, ktorí závodia, je podávaná časť mäsa v surovom stave. Suky - 12 uncí (340 g)
mäsa
Tmavý chlieb
Varená zelenina (vývar z mäsa, mrkva, kapusta, cestoviny)
vitamin C
SA 37 alebo multivitamíny
celková váha krmena je 2 libry (0,91 kg)

Jedlo podávané po dostihu:
•
•
•

Voda s elektrolytmi
Na ceste domov - mlieko
Po návrate do kennelu - hlavné jedlo

Masáže:

Stavba tela a rýchlosť barzoja
autor: Anne Midgarden, D.V.M., TEINE BORZOIS
originál článku: www.nktelco.net/teine/
preklad: Dáša Šuleková
Cieľ štúdie:
A) stanovenie aspektov, ktoré určujú rýchlosť barzoja v cvale
B) vzťah medzi rôznymi telesnými znakmi a rýchlosťou
Prečo zameranie na rýchlosť?
Rýchlosť je jedna z najdôležitejších vlastností potrebných pre využitie barzoja a môže byť
meraná. Je ťažšie merať obratnosť, horlivosť alebo silu. Je dôležité mať na pamäti, že táto štúdia
skúma iba vzťah medzi rôznymi znakmi a rýchlosťou.
Význam štúdie:
Mnoho plemien sa vyvinulo do show-type, ktoré súťažia na výstavách, a field-type, ktoré súťažia
vo výkone. Bolo by tragické, keby sa toto stalo aj barzojovi. V tomto momente existujú barzoje,
ktoré vynikajú na výstavách a v dostihoch/coursingu. AKC, FCI aj ruský štandard opisujú
vlastnosti, ktoré sú potrebné pre rýchlosť. Táto štúdia sa pokúša zistiť, ktoré faktory najviac
ovplyvňujú rýchlosť. Dúfajme, že použitie týchto informácii pomôže udržaniu funkčného chovu.
Táto štúdia sa snaží identifikovať tie vlastnosti stavby barzoja, ktoré zvyšujú rýchlosť a tie, ktoré
z nej uberajú.
Príklady plemien s oddelenými typmi pre výstavy a výkon:
AKC štandard pre Labrador Retriever:
"The head should be clean cut and free of fleshy cheeks."
"Hlava musí mať jasné kontúry a musí byť bez mäsitých líc."

Field Labrador

Show Labrador

AKC štandard pre American Cocker Spaniel
"Excessive Coat and feathering shall be penalized."
"Nadmerné osrstenie má byť penalizované.":

Field Cocker

Show Cocker
Zdá sa, že problém teda nie je so štandardmi, ale s ich interpretáciou alebo ignoranciou.
II) Stavba tela
Citácie zo štandardu barzoja, vybrané charakteristiky, ktoré odlišujú anatómiu chrtov od
ostatných psov.
Chrtie rysy uvedené v štandarde barzoja:
elegancia/ušľachtilosť – dôležitá, ale nie merateľná
Merateľné:
1) dlhé končatiny
2) ploché kosti
3) hlboký a úzky hrudník
4) vtiahnutie brucha
5) široký zadok
6) krátky chrbát a rebrová časť/dlhé bedrá
7) vysoko posadené uši
8) priliehavá elastická koža
9) nasadenie krížov
10) široké bedrá
Merateľné vlastnosti, uvedené v ruskom, AKC a FCI štandarde, ktoré nie sú uvedené vyššie,
a môžu alebo nemusia korelovať s rýchlosťou:
11) zadné zauhlenie
12) dĺžka kroku
Výber dát a opis testu:
Všetky barzoje zahrnuté v teste museli spĺňať podmienky:
a) barzoj sledoval návnadu s nadšením, barzoje, ktoré vyzerali, že nebežia s maximálnym
úsilím boli z testu vynechané.
b) iba zdravé barzoje, vo veku 2 – 6 rokov, boli zahrnuté do merania
c) barzoje boli do štúdie vyberané vlastníkmi – tento faktor mohol skresliť vzorku

Rýchlosť bola meraná približne 75 -150 yardov po začiatku, radarom Speedster Bushnell pre
baseball.
Fyzikálne vlastnosti boli merané posuvnými meradlami, meracími páskami, alebo ako je uvedené.
Merali sa:
Výška v kohútiku, výška v lakti, šírka hrudníka v najširšom mieste, hĺbka hrudníka, šírka bedier,
vtiahnutie brucha, šírka zadku na najširšom mieste, dĺžka chrbta (T1 – T11), dĺžka bedier (T11 –
iliac crest (bedrový hrebeň)), výška nasadenia uší – od vrcholu mozgovne po spodnú časť ušnej
chrupavky, šírka prednej nohy, hĺbka prednej nohy (3 cm nad zápästím), elasticita kože na
bedrovom hrebeni, nasadenie krížov, uhol päty, dĺžka kroku v kluse.

a- anticlinal vertebra, thoracic vertebra 11 (T11) -Anticlinal stavec, hrudný stavec 11 (T11)
b- iliac crest b-bedrový hrebeň

c- first thoracic vertebra (T1) c- prvý hrudný stavec (T1)

Dáta a detaily štatistického spracovania sú v origináli článku
Záver:
1) Krátky chrbát – dlhé bedrá, ploché kosti, priliehajúca elastická koža, vyššie nasadené uši,
správne široký hlboký hrudník majú významný kladný vzťah ku rýchlosti. Kombinácia
týchto faktorov vysvetľuje 58% pozorovaných rozdielov v rýchlosti u barzojov zahrnutých
do štúdie.
2) Ďalšie sledované znaky buď nie sú natoľko odlišné, aby sa na nich dal pozorovať vplyv
na rýchlosť, alebo k rýchlosti neprispievajú.
Diskusia:
Krátky chrbát a rebrá s pomerne dlhými bedrami prispievajú 25% na rýchlosti barzoja.
Najrýchlejší psi majú bedrá dlhé približne dvakrát viac ako chrbát.
Ploché kosti prispievajú k 10% rýchlosti. Noha musí byť zreteľne užšia pri pohľade spredu proti
pohľadu zboku. Najrýchlejší psi mali nohy zboku o polovicu alebo až tri štvrtiny širšie ako spredu.
Vysoko nasadené uši a priliehavá elastická koža sú samostatné kritéria spojivového tkaniva. Aj
keď koža a uši budú mať minimálny vplyv na rýchlosť, rovnaký typ spojivového tkaniva je
prítomný v kĺboch, väzoch a šľachách, ktoré zohrávajú pri cvale obrovskú úlohu. Lepšie
priliehajúce spojivové tkanivo robí rýchlejšieho psa (príspevok k rýchlosti približne 8%).
Správne široký a hlboký hrudník prispieva na rýchlosť približne 5%. Veľmi úzky hrudník(plochý),
znižuje rýchlosť aj na krátke vzdialenosti.
Týchto 5 položiek my ako chovatelia barzojov musíme zachovať a oceňovať na našich výstavách
a u chovných jedincov.
Rozšírenie a spresnenie:
1) Testy je potrebné robiť na väčších vzorkách barzojov. Väčšie vzorky sú potrebné na
stanovenie optimálne merateľných vlastností vo vzťahu k rýchlosti.
2) Prosím, prispievajte akýmikoľvek nápadmi alebo informáciami, ktoré môžu pomôcť
zlepšiť túto štúdiu.
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Dokonca aj slovo barzoj znamená rýchly v ruskom jazyku. Bol chovaný v priebehu storočí
šľachticmi ako pes s veľkou rýchlosťou a silou. Boli to veľké psy, nákladné na chov. Ich úlohou
bolo vytvoriť pôsobivé predstavenie pri poľovačke, uháňajúc za korisťou otvorenou krajinou. Je
nepochybné, že rôzne šľachtické rody chovali psov najvhodnejších pre miestnu korisť, klímu a
terén a zároveň vyhovujúce ich vkusu, pokiaľ ide o farbu a štýl. Avšak rýchlosť bola vždy
základná charakteristika, ktorá robila barzoja barzojom.
Táto štúdia má za cieľ, určiť, ktoré vlastnosti sú najdôležitejšie pre rýchlosť barzoja.
Americký a FCI štandard boli použité na určenie anatomických rysov, ktoré sa merali. Tieto
popisy ako “ predné nohy trochu sploštené, užším okrajom vpred” boli merané ako šírka a hĺbka
prednej nohy asi 2 cm nad zápästím. Väčšinou kozmetické detaily ako zuby, farba, chvost a tvar
hlavy neboli zahrnuté do štúdie.
Barzoje zahrnuté do štúdie boli 2 – 6 rokov staré, vo výbornom zdravotnom stave a kondícii,
sučky nie menej ako 30 dní po háraní. Barzoje boli vybrané majiteľmi z rôznych chovateľských
staníc v Nemecku, Anglicku a USA. Každý barzoj bol meraný vo výstavnom postoji s pätami
kolmými na podložku.

Každý barzoj bežal za návnadou z králičej kožušiny cez dva páry elektronických očí 150 stôp od
seba. Psy, ktoré nebežali s maximálnym úsilím boli vylúčené zo štúdie. Čas bol meraný Polaris
FarmTek Rodeo Sprint Timer s presnosťou jedna tisícina sekundy.
Do štúdie bolo zahrnutých 191 barzojov.
Dáta boli analyzované - John D McGinnis, Ph.D., Associate Professor of Finance at Penn
State University
Dáta: všetky dáta sú k dispozícii: www.nktelco.net/teine/ssdata191.htm

Diskusia: Táto analýza naznačuje, že určité vlastnosti prispievajú k rýchlosti s rôznym stupňom
dôležitosti.
I.

Najdôležitejšie

A. Tri atribúty ovplyvňujú rýchlosť najviac: dlhé bedrá, priliehavá elastická koža a vysoko
nasadené uši.
Najdôležitejší atribút, ktorý ovplyvňuje rýchlosť je pomerne krátky chrbát a dlhé bedrá. Podľa
obrázku, chrbát je od T1 po T11 a bedrá potom od T11 po bedrový hrebeň. Najrýchlejšie barzoje
majú bedrá približne dvakrát tak dlhé ako chrbát.

rýchlejší

pomalší

bedrá(loin) majú dvojnásobnú dĺžku chrbta
chrbát

bedrá sú približne rovnako dlhé ako

Ruský štandard: chrbát je široký, svalnatý, pružný, tvorí s bedrami a krížami krivku, ktorá je
výraznejšie u samcov. Najvyšší bod tejto krivky sa nachádza na prvom alebo druhom bedrovom
stavci. Bedrá: Dlhé, svalnaté, primerane široké.
AKC štandard: chrbát: stúpa v bedrách v elegantnom oblúkom. Bedrá: Extrémne svalnaté, ale
skôr vtiahnuté, so zreteľom na veľkú hĺbku hrudníka a pomernú krátkosť chrbta a rebier.
FCI štandard (06) chrbát je široký, svalnatý, pružný, tvorí s bedrami a krížami krivku, ktorá je
výraznejšie u samcov. Najvyšší bod tejto krivky sa nachádza na prvom alebo druhom bedrovom
stavci. Bedrá: Dlhé, svalnaté, primerane široké.

Ďalší významný faktor je priliehajúca elastická koža.

Ruský štandard: koža pružná, elastická. Chyby: nedostatočne pružná a elastická. Vážne chyby:
voľná koža
AKC štandard: KRK: Bez voľnej kože
FCI štandard ('06) Koža: pružná, elastická
Ďalším dôležitým faktorom, ktorý zvyšuje rýchlosť sú vysoko nasadené uši. Uši blízko vrcholu
lebky priamo korelujú s rýchlosťou.

Vyššie posadené uši (rýchlejší)

Nižšie posadené uši (pomalší)

Ruský štandard: Uši Malé, ohybné, pohyblivé, nasadené na alebo nad úrovňou očí
AKC štandard: Uši: Malé, jemné, ležiace na krku, keď je pes v pokoji, s končekmi smerujúcimi
späť, takmer dotýkajúce sa tylového, postavené, keď je pes v pozore
FCI štandard ('06) Uši Malé, ohybné, pohyblivé, nasadené na alebo nad úrovňou očí

Veľmi dôležitým znakom rýchlosti je aj zadná symetria – proporčne väčší uhol zadku/krížov
(plochejší) a menším uhlom päty (viac zahnutý). Iným spôsobom sa dá povedať, že rýchlejší pes
bude zauhlenejší za panvou a menej zauhlený pred panvou. Potom sa akoby zdá, že rýchlejšie
psy majú dlhšie zadné nohy.

rýchlejší pes – uhol na krížoch väčší (plochejší) ako na päte.

pomalší pes – ostrejší uhol na krížoch a plochejší na päte
B.
Ďalšia skupina vlastností, ktoré prispievajú k rýchlosti, ale majú optimum. Nie je výhodné
mať väčšie či menšie hodnoty, ako je optimálne.

Významným prispievateľom k rýchlosti sú proporcie hrudníka. Optimálne pre rýchlosť je, ak je
hrudník mierne širší ako polovica jeho hĺbky.
Ruský štandard: Hrudník má oválny prierez, nie úzky, ale nie širší ako kríže, priestranný,
siahajúci takmer po lakte. Oblasť lopatiek je plochejšia, hrudník sa postupne rozširuje smerom k
nepravým rebrám. Chyby: Hrudník úzky, plochý, nie hlboký, sternálne línie oveľa vyššie ako
úroveň lakťov. Vážne chyby: Chýbajúci hrudník v prednej časti, sudovité rebrá
AKC štandard: Hrudník: Dosť úzky, s veľkou hĺbkou hrudného koša.
FCI ('06) štandard: Hrudník má oválny prierez, nie úzky, ale nie širší ako kríže, priestranný,
siahajúci takmer po lakte. Oblasť lopatiek je plochejšia, hrudník sa postupne rozširuje smerom k
nepravým rebrám.
Ďalší významný faktor, sú ploché kosti. Merané 2 cm nad zápästím sú 1,5 až 1,6 krát hrubšie pri
pohľade zboku ako spredu.

plochá kosť – širšia zboku,
užšia spredu(rýchlejší)

plochá kosť

okrúhla kosť(pomalší)

okrúhla kosť

Ruský štandard: Hrudné končatiny Predlaktie je suché, dlhé, oválneho prierezu, pri pohľade
spredu, úzke, pri pohľade z profilu, široké ..... Vážne chyby: ... predlaktie kruhového prierezu.
AKC štandard: Hrudné končatiny: Kosti rovné a mierne sploštené, ako čepeľ, s užším okrajom
vpred
FCI štandard ('06) Hrudné končatiny Predlaktie je suché, dlhé, oválneho prierezu, pri pohľade
spredu, úzke, pri pohľade z profilu, široké.

II.

Mierne dôležité

Ďalšie popisované znaky prispievajú k rýchlosti menej
Dĺžka krížov – dlhšie sú rýchlejšie

Dlhšie kríže (Mod. rýchlejší)

Kratšie kríže (Mod. pomalší)

Ruský štandard: Kríže dlhé, široké, mierne zošikmené ... chyby: úzke, krátke, strmé.
Ďalším prispievateľom je vtiahnutie brucha, vyššie vtiahnuté brucho je znakom rýchlejšieho psa.

vyššie vtiahnuté (mierne rýchlejší)

nižšie vtiahnuté (mierne pomalší)

Ruský štandard: hrudník sa postupne rozširuje smerom k nepravým rebrám rebrá, ktoré sú
krátke, pri pohľade z profilu tvoria zmenu v línii
AKC štandard: Bedrá: Extrémne svalnaté, ale skôr vtiahnuté,
FCI štandard Brucho: dobre vtiahnuté, spodná línia prudko stúpa smerom k brušnej dutine

Optimálny uhol nadprstia je 165°.

Ruský štandard: Nadprstie ľahko zošikmené vo vzťahu k zemi.
AKC štandard: Nadprstie silné
FCI štandard: Nadprstie: mierne šikmé vo vzťahu k zemi.

Šírka zadku – tiež má spojenie s rýchlosťou. Tieto šírky sa pohybovali od 21 – 27 cm. Rýchlejšie
psy mali širšie zadky.

Ruský štandard: Panvové končatiny: Pri pohľade zozadu sú: rovnobežné, postoj je mierne širší
ako u predných končatín
AKC štandard: Panvové .... trochu širší postoj, než predné ...
III.

Znaky bez väčšieho významu

Znaky, ktoré nemajú výrazný vplyv na rýchlosť, sú uhol ramena, výška, dĺžka nôh, šírka v
bedrách a dĺžka chodidla. Tieto vlastnosti majú malý vplyv na rýchlosť, alebo nemajú potrebný
rozsah v študovanej populácii barzojov.
Ramenný uhol mal optimálne 120°, ale nebol to významný znak.

Výška: Výška meraných barzojov bola v rozmedzí 68 – 90 cm. Iba 5 barzojov zo 191 bolo
vysokých viac ako 85 cm a žiadny menší ako 68 cm.
Ruský štandard: Žiaduca kohútiková výška u psov: 75 až 85 cm, pre suky: 68 - 78 cm.
Pomer výšky v lakti a výšky v kohútiku bol priemerne 0,54 s rozsahom 0,47 – 0,58. Barzoje v tejto
štúdii zodpovedali ruskému štandardu.
Ruský štandard: výška predných nôh od lakťa k zemi sa rovná alebo len málo presahuje
polovicu kohútikovej výšky
Šírka bedier a dĺžka chodidla nemali nijaký pozorovateľný príspevok k rýchlosti.
Záver:
Barzoj, ako je popísaný v ruskom štandarde je rýchly, zodpovedajúci týmto dátam. FCI, AKC,
anglický a kanadský štandard nie sú protirečiace ruskému štandardu a týmto dátam, ale nie sú
tak podrobné a nechávajú viac priestoru na osobnú interpretáciu. Akýkoľvek výklad štandardu
barzoja, ktorý podporuje pomalšieho, menej funkčne stavaného barzoja je nesprávny výklad.
Anne Midgarden, DVM
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