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 Držíte v rukách posledné tohtoročné číslo spravodaju. Má také malé jubileum, je to 10. 
spravodaj RHS, preto bude výnimočne zasielaný členom klubu aj poštou. V sezóne 2010 RHS 
usporiadalo viacero podujatí, aj ich skladba bola pestrejšia. Odbehali sa historicky prvé 
Majstrovstvá Slovenska na dráhe so zadávanim titulu CACIL, vyskúšali sme usporiadať pretek pre 
svorky podľa ruských loveckých pravidiel, ktoré nám prišla aj posúdiť ruská rozhodkyňa a tradičné 
coursingy, ktoré sa konali v Bratislave aj prvýkkrát v Žiline. Od sezóny 2011 by sa mali začať 
tréningy aj na východe Slovenska, tak naháňanie návnady bude dostupnejšie aj záujemcom z tejto 
oblasti. 
 Čo sa týka úspechov, tak členovia klubu dosiahli v tejto sezóne mimoriadne úpechy aj na 
medzinárodných podujatiach, dokonca bodovali v obrovskej konkurencii na tých najvýznamnejších 
ako ME a MS! 
 
 Prajem Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov a veľa šťastia do roku 2011! 
 
za výbor RHS 
 
dáša šuleková 

 
 

 
 
Redakčná rada: 
výbor klubu Racing Hounds Slovakia  
 
Máte záujem stať sa členom redakčnej rady, pomôcť s grafickou alebo textovou úpravou? 
Prihláste sa, ďakujeme! 
kontakt: dasa@coursing.sk 
 
foto na titulke: Ing. Jozef Kaffka 
fotky v čísle: Jozef Kaffka, Tomáš Nemček, Zlata Klaučová 
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KLUBOVÉ OZNAMY 

 

ČLENSKÉ 2011 
do 15.3.2011 máte možnosť zaplatiť členské so zníženou cenou – 16 EUR. Platba po tomto 
termíne a noví členovia – 20 EUR.  
Číslo účtu:  
1432 530 851 / 0200, VÚB, Bratislava-centrum, variabilný symbol: 2011 
 
Zľavy pre členov do 18r., ZŤP a darcov krvi – 50% z členského poplatku. Ak sa Vás to týka, 
kontaktujte nás(dasa@coursing.sk). Ďakujeme 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TERMÍNY AKCIÍ 2011 
 
podujatia 2011 chrty: 
30.4.2011 - CACIL, CACT coursing, Žilina 
21.5.2011 - CACIL, CACT dostihy, Majstrovstvá Slovenska, Rábapatona 
6.8.2011 - CACT coursing, Majstrovstvá Slovenska, Bratislava 
 
január 2011 – klubový pretek pre chrty na snehu, termín bude oznámený podľa podmienok, Žilina 
september 2011 – pretek pre svorky, Bratislava 
 
podujatia pre nechrty 2011: 
16.1.2011 – Cena snehovej kráľovny, Žilina 
september 2011 – Majstrovstvá Slovenska, Bratislava 

TRÉNINGY 2011 
 
BRATISLAVA, ŽILINA, KOŠICE – informácie o tréningoch budu aktuálne na www.coursing.sk 
 
Prosíme dobrovoľníkov, ktorí majú záujem pomôcť pri organizácii tréningov nech sa hlásia na: 
 
Košice – Ing. Peter Probala, peter@probaxon.com 
Žilina – Milka Petrovská, milka@doss.sk 
Bratislava – Ing. Dáša Šuleková, dasa@coursing.sk 
 
Za každý odpracovaný tréning máte nárok na 2 tréningové behy bez poplatku. Uvedomte si prosím, 
že sme záujmové združenie, nie sme za to platení a bez Vašej pomoci sa tréningy častokrát 
nemôžu konať. Ďakujeme za každú ruku ochotnú pomôcť!! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
RHS Klubový šampión výkonu 
podmienky: 
umiestnenie v 1/3 štartujúcich na MS/ME FCI. umiestnenie v 1/3 na 2 x CACIL(min. 6 psov), a 2 x 
na CACT(prip. CACIL)dostihoch/coursingu(min. účasť 3 psi). Len pre členov klubu, aj 
zahraničných, počitajú sa preteky na Slovensku aj v zahraničí.  Viac informácií bude čoskoro na 
www.coursing.sk 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Členská schôdza, príp. stretnutie – marec 2011 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2% z dane  - sme zaregistrovaní ako poberateľ , túto skutočnosť Vám ešte pripomenieme na 
jar, keď sa bude podávať daňové priznanie. Vopred ďakujeme!!



Reprezentačná equipa SR na ME 2010 v coursingu (Chardonnay – 
Francúzsko) 
 
Gratulujeme slovenským účastníkom ME v Chardonnay ku krásnym výsledkom a ďakujeme za 
reprezentáciu klubu aj Slovenska! 
Zvlášť spomeniem mimoriadne úspechy: 
Barzoj sučka - Asha Batyah Mraja 6. miesto z 50 účastníčok!  
Vipet pes - Gordon Isis Wind 9. miesto z tiež 50 účastníkov! 
Pekné výsledky dosiahli aj ostatní slovenskí účastníci - slugi Ahaggar ag Dalvit, talianska 
chrtíčka Adiah Mraja, barzoj Alyosha Sagan Mraja a vipet Benjamín Yellow treatures. 
 
 
Reprezentačná equipa SR na MS 2010 v dostihoch (Rábapatona – Maďarsko) 

Gratulujeme úspešnej slovenskej aj klubovej reprezentatke - talianskej chrtíčke Adiah Mraja maj. 
Martina Ružinská ku krásnemu 3. miestu na Majstrovstvách sveta v maďarskej Rábapatone!! 

Zároveň ďakujeme ostaným klubovým a slovenským reprezentantom, z ktorých tiež niektorí 
dosiahli krásne umiestnenia: afgán - Nicol Gandamak, barzoj - Asha Batyah Mraja, greyhound - 
Fool Fighter Jumping Jet, tal. chrtík - Chamsin Feritte Bugsy, vipet -  Probaxon Ashton, Giny 
Bohemia Snap dog, Arka z Osirisova domu!!. 

Pekný výsledok dosiahol aj slovenský odchov, štartújúci vo farbách Nemecka, barzoj pes Akim 
Mraja, ktorý sa stal vicemajstrom sveta!  
 
 

 



REPORTÁŽE Z AKCIÍ 

 

Majstrovstvá Európy v coursingu 2010 – Chardonnay, Francúzsko 

autor: Slávka a Roman Božíkovci, doplnila: Dana Macejová 

Pozornosť celého coursingového sveta sa sústredila na dianie vo francúzskom 
Chardonnay, kde sa počas troch dní (23., 24., 25.7.2010) konalo najvýznamnejšie a najväčšie 
podujatie tejto sezóny - Majstrovstvá Európy v coursingu. Prihlásených bolo celkovo 654 chrtov 
(298 psov a 356 súk) zo 17 európskych krajín vrátane slovenskej výpravy, ktorá pozostávala z 2 
barzojov (Asha Batyah Mraja – 6. miesto, Alyosha Sagán Mraja – 21. miesto - zranený, ako mnoho 
ďalších súťažiacich), 1 talianskeho chrtíka (Adiah Mraja – 7. miesto), 1 sloughi (Ahaggar Ag Dalvit - 
11. miesto) a 2 whippetov (Benjamín Yellow Treatures – 41. miesto a Gordon Isis Wind – 9. 
miesto). Obklopovalo nás nádherné prostredie malého vinárskeho mestečka.  

 

Otvárací prebiehal v družnej a priateľskej atmosfére. Plemeno barzoj bežalo v piatok (50 
súk a 32 psov). V nedeľu bežali plemená tal. chrtík (17 súk a 18 psov), sloughi (21 súk a 19 psov) 
a plemeno whippet (52 súk a rovná 50-ka psov). Po kontrole tetovacieho čísla resp. čísla čipu bol 
pes pustený do paddocku č. 1, z ktorého sa postupne presunul na dráhu. Špecifikami týchto 
Majstrovstiev bola zložitá komunikácia s organizátormi, z ktorých drvivá väčšina komunikovala len 
vo francúzskom jazyku, pomalé riešenie problémov, kamenistý terén dráhy, ktorý absolútne 
nevyhovoval požiadavkám takéhoto prestížneho podujatia a ktorý bol príčinou zranení mnohých 
účastníkov, a taktiež aj spôsob ťahania návnady, ktorý vyvolal množstvo protestov od takmer 
všetkých vedúcich výprav. Parkúr č. 1 bol postavený v kopcovitom teréne, psi bežali hneď po štarte 
rovinku, následne sa zajac prudko zvrtol vpravo a psi zmizli pod kopcom z dohľadu majiteľa, ktorý, 
ak chcel aspoň čiastočne vidieť počínanie svojho zverenca v teréne, musel rýchlo bežať na kraj 
lúky a potom rýchlo späť, aby si vyzdvihol svojho psa zaujatého trhaním návnady. Na behy 



súťažiacich bolo potrebné ísť dívať sa z boku dráhy, kde bol výhľad na celú dráhu okrem úvodnej 
a záverečnej rovinky. Parkúr č. 2 bola technicky mimoriadne náročná dráha, bežalo sa dolu 
kamenistým kopcom, čo bolo jedno zo špecifík týchto majstrovstiev, boli tam mnohé kľučky 
a bubny, čo spôsobovalo mnoho zranení, chýb a stratu návnady. Znovu kontrola tetovacieho čísla, 
resp. čísla čipu v paddocku č. 2 a prechod na dráhu. Namiesto povelu štart uloženie ruky na plece 
– ďalšie špecifikum majstrovstiev. V piatok predviedla barzojka Asha fantastický vyrovnaný výkon 
na oboch tratiach a zaslúžene sa umiestnila v prvej 6. Barzoj Alyosha už toľko šťastia nemal. Po 
krásnom prvom kole na parkúre č. 1 sa v druhom kole takmer hneď po štarte dole kamenistým 
kopcom zranil a krívajúc odbehol celú trať, avšak jeho výkon bol samozrejme týmto zranením 
poznačený. Okamžite bolo potrebné vyhľadať veterinára, ktorý konštatoval škaredé podvrtnutie 
prsta so silným výronom krvi. Napriek tomu sa rozhodcovia rozhodli obodovať jeho výkon a tak aj 
so škaredým zranením s dlhou dobou liečenia skončil na 21. mieste a ešte k tomu svojím výkonom 
predbehol aj niekoľkých súťažiacich bez zranenia. Bohužiaľ, Alyosha nebol jediným psom s týmto 
zranením.  

 

V nedeľu tal. chrtíčka Adiah bojovala celým svojím srdcom a po fantastických výkonoch na 
oboch tratiach skončila na úžasnom 7. mieste. Sloughi Ahaggar podal svoj štandardný kvalitný 
výkon a skončil na 11. mieste. V prvom kole sa whippet Gordon vyrútil z horizontu, fantasticky 
vytáčal zákruty, jeho beh bol presný a rýchly. Jeho ruský partner  Attraction Vesely začal zaostávať, 
na čo ťahač návnady zareagoval veľmi neobvykle – spomalením zajaca, ktorého doslova ťahal 
druhému psovi akoby oproti Gordonovi. Toto neštandardné ťahanie návnady nielenže veľmi 
poškodilo Gordonovmu behu v druhej polovici dráhy, kedy nedostal šancu predviesť svoje kvality, 
ale skoro spôsobilo nedobeh oboch psov v poslednej rovinke. Proti štýlu ťahania návnady bol 
šéfkou našej equipy podaný protest, bohužiaľ neúspešne. Gordon tak nastupoval do druhého 
kola s obrovskou stratou, predbežne na 33. mieste, ktoré si nezaslúžil a absolútne neodzrkadľovalo 
jeho kvality. Druhé kolo odšartoval Gordon šprintom dolu kopcom spolu so švédskym Grändens 



Lordom. Gordon nepremárnil šancu a túto problematickú a ťažkú dráhu zabehol excelentne, 
s popredným bodovým hodnotením. Gordon sa posunul o neuveriteľných 24!!! miest nahor na 
celkové 9. miesto! A síce nezískal medailové umiestnenie v prvej šestke, ale sa umiestnil v prvej 
desiatke, kam nesporne patrí. Benjamín bežal v prvom kole s talianskym Maestrale. Zabehol podľa 
môjho názoru priemerný beh a ani zďaleka neukázal, čo dokáže. Po prvom kole bol predbežne na 
24. mieste. V druhom kole to Benino svojím výkonom ešte dorazil, k čomu prispela aj zrážka so 
svojím obrovitým švajčiarskym súperom Save our souls Silverhawk's, kedy bol Ben na pár sekúnd 
úplne dezorientovaný, skrátka nemal svoj deň a bohužiaľ práve na majstrovstvách. Celkové 
umiestnenie – 41. miesto. Sláva víťazom a česť porazeným! A ak budú zdravé labky, stretneme sa 
znovu o rok na Majstrovstvách Európy v Holandsku v roku 2011! 

 
 
Majstrovstvá sveta na dráhe 2010 trochu inak 
 
autor: Peter Probala 
 

Je to už nejaký čas, čo sa väčšina z nás zúčastnila na MS v maďarskej Rábe, moja 
svalovica  odišla, myšlienky sa utriedili, vznikli tisíce rôznych fotiek od viacerých autorov, videá. 
Rozhodol som sa, že by som skúsil okomentovať to čo sa v Rábe odohralo z môjho pohľadu, nie 
diváka, nie priameho účastníka – závodníka ale ako dobrovoľného pomocníka v 2. sedlisku. So 
všetkými ktorí ste závodili sme sa mali možnosť vidieť tesne pred štartom, a tak som mal aj ja 
možnosť vidieť Vás všetkých a vlastne všetkých súťažiacich.  

 

Bola to ohromná skúsenosť aj pre mňa, ako to vlastne je, keď sa konajú také veľké preteky, 
ako to beží, čo všetko pripraviť aby to myslím klapalo tak dobre ako v Rábe. Samozrejme tieto 
poznatky viem preniesť aj ďalej, keď budeme napr. organizovať naše preteky v Rábe na budúci rok. 
Nakoľko roboty bolo dosť, a aby sa zbytočne nezdržovalo, nebolo veľmi času si vychutnať pretek 
do sýtosti, ale viac-menej si to každý zariadil tak aby beh svojho člena, v mojom prípade Asthona 
pozrel celý. Viac-menej nechcel by som komentovať samotné behy, ktoré ako spomínam som 



vôbec nevidel, skôr by som sa zameral na prípravu pred sedliskom. Ako viete v 1 sedlisku 
vypomáhal Fero Lačnák, tak aké také hodnotenia sme si medzi sebou ako vipetári povedali. A teraz 
už k spomínanému tématu: je strašne dôležitá koncentrácia pred samotným závodom, aj keď viem, 
že adrenalín samotného vipeta ako aj majiteľa je cez 100%, ale mnoho vipetov si podľa mňa časť 
svojej super formy a energie vybilo práve v sedliskách. Mnoho bolo absolútne nezvládnutých, 
správanie niektorých bolo až za hranicou nervozity, ktorú veľmi dobre poznám. Nemám v záujme 
kritizovať, ale závod začína už príchodom do sedlisiek, a ako viete na týchto podujatiach je doba 
čakania cca 5min.,čo je omnoho dlhšie ako v bežnom závode a na to sa treba pripraviť. Alebo 
pripravovať psa už od mladého veku keď vychádza na prvé krôčky na dráhu, je to ohromne dôležité 
tak ako aj samotný beh, ale keď sa pozrieme do listiny časov, rozdiely na stotiny, tisíciny a tie sa 
práve dajú nazbierať aj týmto zbytočným odčerpaním síl.  

Ďalším tématom, ktorému by som venoval pozornosť, je večne diskutovaná téma :výška. 
Môžem na 100% povedať, že časy štandart-vipetov sú dávno preč, no dosť účastníkov bola nad 
hranicou, viac to samozrejme bolo vidno u psov, kde sa objavili riadne kúsky, čo som až nechápal. 
Aj krajiny ktoré sa vyznačovali prísnou kontrolou výšky, podľa všetkého povolili. Takže ostáva 
otázka: má kritérium výšky vôbec zmysel? je tento strašiak chovateľov a následne majiteľov 
opodstatnený? ja si myslím, že je to už absolútne jedno…ťažko je potom zrovnávať psov z 2-3-4cm 
rozdielom…. Pozitívom preteku bola možnosť vybrať si box 6 pre vonkajšom bežiacich závodníkov, 
ďalším pozitívom bol plynulý pretek v rámci možností t.j. okrem chytania psov, zlého 
počasia…snažili sme sa….Príjemným pozitívom bolo aj vystupovanie šéfov equip, s ktorými sme 
boli v kontakte počas oboch dní, sú to super väčšinou chlapi a u niektorých vidno, že to majú 
zmáknuté do bodky, spomenul by som krajiny D,NL,I,A,F a HU, Sk samozrejme. Bohužiaľ vyskytli 
sa aj zranenia, v prípade CZ vipeta (myslím, že Chestera), verte mi nedalo sa to odvrátiť, chytali ho 
už pred kožou aj majiteľ psa bez košíka aj usporiadateľ, a aj tak k tomu došlo…to ma mrzí…. a 
zlomenina nohy greyhounda… 

Touto cestou by som sa chcel poďakovať Julke Doležilkovej, ktorá pripravila Asthona 
famózne, zabehol svoje osobné rekordy na tejto dráhe a čas 23,621s mu vyniesol krásne delené 
16/17m a to skutočne medzi veľkými menami a samozrejme vďaka patrí aj Ferimu, môjmu 
spolubojovníkovi. 
Dúfam, že ste boli z našou prácou spokojný (pevne v to verím), ďakujem organizátorom za podľa 
mňa super závod a na budúci rok sa vidíme v Beringene. 
Gratulujem všetkým účastníkom k predvedeným výkonom a aj za účasť zo všetkých možných kútov 
Európy, lebo bez nich by to bolo o ničom ! 

 
Coursing Elite Cup 2010 
finale in Laferté sur Amance, 9.-10. 10. 2010, France 

autor: Slávka a Roman Božíkovci, Dana Macejová 

V priebehu víkendu  9.-10.10. sa v krásnom prostredí francúzskeho mestečka Laferté sur 
Amance uskutočnilo finále a záverečná ceremónia šnúry medzinárodných coursingov International 
Coursing Club Cup Elite 2010, na ktorej participovalo 10 krajín vrátane Slovenska. Podmienkou 
účasti na finále Elite Cupu boli tri najvyššie ohodnotené závody chrta v troch rôznych krajinách, ku 
ktorým sa pripočítali body za umiestnenie vo finále. Splniť uvedené podmienky bolo mimoriadne 
náročné, a z tohto dôvodu sa usporiadatelia rozhodli pravidlá súťaže bohužiaľ „zjemniť“ a to už 
v nasledujúcej sezóne.  



 
 
Na štart v medzinárodnom závode sa v sobotu postavilo celkovo 34 whippetov (16 psov 

a 18 súk) z Belgicka, Talianska, Nemecka, Francúzska a Slovenska a 13 barzojov (6 psov a 7 súk) 
z Belgicka, Francúzska, Čiech a Slovenska. Keďže tento pretek bol aj súčasťou belgicko-
francúzskeho derby, účastníkmi boli aj aktuálne európske špičky coursingu, čo predurčovalo kvalitu 
tohto podujatia. Až 1 000 m dlhá dráha bola umiestnená na rovinatom trávnatom povrchu. 
Novinkou pre našich zverencov bolo riešenie dráhy návnady s akým sa doteraz nestretli a taktiež 
nekonečný zajac ťahaný po zemi, ktorý bol však bezpečným a rýchlym riešením, nakoľko sa chrty 
pri kontakte so šnúrou nezraňovali. Táto na kondíciu náročná trať zahŕňala aj technickú časť a tak 
umožňovala ohodnotiť jednotlivých účastníkov vo všetkých hodnotiacich kategóriách.  

Slovensko zastupovali whippeti Benjamín Yellow Treatures a Gordon Isis Wind a barzoj 
ALYOSHA SAGÁN Mraja, ktorí dosahovali počas celej sezóny vynikajúce výsledky nielen doma, 
ale aj v zahraničí, čo im zabezpečilo výbornú východiskovú pozíciu v počte získaných bodov. 
V rámci Elite Cupu sa Gordon aj Benjamín zúčastnili coursingov v štyroch krajinách, pričom sa 
obom započítali body z troch krajín t. j. z Rakúska, Maďarska a Slovenska. Alyoshovi sa započítali 
body z Rakúska, Maďarska a Českej republiky. Bodové rozdiely zúčastnených boli tesné, 
konkurencia výborne pripravená. Medzi jednotlivými kolami neboli zverejňované body, ani poradie 
psov, a preto nikto až do záverečného ceremoniálu netušil, ktorý whippet sa postaví na čelo 
poradia v Elite Cupe. Nakoniec toto prestížne umiestnenie získal Gordon Isis Wind, ktorý sa stal 
víťazom International Coursing Club Cup Elite 2010 v kategórii whippet pes. Benjamín Yellow 
Treatures sa umiestnil na krásnom treťom mieste. V kategórii barzoj pes túto európsku prestížnu 
cenu získal ALYOSHA SAGÁN Mraja a v kategórii barzoj suka Felicity Esme Silent Enigma z 
Čiech.  
 



 
 
Týmto ocenením slovenskí účastníci potvrdili svoje výnimočné kvality a preukázali, že 

patria k európskej coursingovej špičke. Zároveň musíme vyzdvihnúť vysokú úroveň organizácie 
príjemnú a veľmi priateľskú atmosféru tohto finále ako aj celého podujatia International Coursing 
Club Cup Elite 2010, ktoré prebiehalo pod vedením Paoly Visintini 

 
 

 
Ruský lov na Slovensku 

 

autor: Dáša Šuleková 

Už dávno som rozmýšľala ako sa priblížiť podmienkam v krajinách, kde sa ešte stále s 
chrtmi loví. Pred pár rokmi som mala možnosť navštíviť Rusko a Ukrajinu a zúčastniť sa poľovačiek 
s chrtmi. Bol to fantastický zážitok vidieť týchto psov pri práci. Kedže pôsobím aj ako medzinárodný 
rozhodca pre coursing, cítim, že sú určité rozdieli pri hodnotení psov na coursingu a pri loveckých 
skúškach na živú zver. Samozrejme, lov na živú návnadu nie je s chrtmi na Slovensku povolený, 
tak sa musela hľadať iná možnosť. Jedným z rozdielov FCI coursingového poriadku a ruského 
loveckého poriadku je, že pri FCI poriadku sa hodnotia jednotliví psi, narozdiel od ruského 
loveckého poriadku, kde sa hodnotí celá svorka ktorá návnadu prenasleduje a teda celková 
úspešnosť, či by korisť chytili, alebo nie. Na tomto sa postavil nultý(alebo prvý?) ročník súťaže 
svoriek na umelú návnadu.  

Na hodnotenie sme pozvali skutočnú odborníčku Dr. Mariku Stanovoi, pravidelnú 
účastníčku lovu s chrtmi a autorku výborných člankov. Marika sa občas so svojimi chrtmi 
zúčastňuje aj FCI coursingov. Bola som veľmi rada, že prijala naše pozvanie. 

Ďalším rozdielom proti FCI coursingom bolo, že majiteľ alebo majitelia prihlasovali svorky, 
psi boli teda v behoch nasadzovaní podľa želania majiteľov a nie s neznámymi psami. Súťažiť 
mohli aj psi bez licencie. 

Hodnotenie bolo v rukách Mariky, ktorá posudzovala podľa ruského skúšobného poriadku, 
kde sa zadáva (tak ako u poľovníckych psov u nás) skúška v I., II., alebo III. cene. Počet udelených 



cien záleži len na uvážení rozhodcu(teda teoreticky môžu v prvej cene skončiť aj všetci účastníci). 
Cena bola udelená pre svorku. Okrem toho ešte mala Marika určiť pre svorky aj poradie na I. – III. 
mieste, podľa predvedeného výkonu. 

Do preteku nastúpilo 9 svoriek, účastníci boli zo Slovenska, Čiech a Rakúska. Marika 
udelila I. cenu 4 svorkám. Výsledky: 
Diplom I.ceny bol udelený 4 svorkám v poradí:   
 
1. miesto Orlando at Impuls + King Balšaja Achota 
1. miesto Donnato Cantante + Dervisch Paserella Princess 
3. miesto  Boyarinia Mraja + Blagosť Mraja 

 Boyarinia Mraja + Expressive Hort Ezhevika 
 

 
 
 

Ťahanie na vodítku alebo BARZOJ V ZÁPRAHU 

autor: Dana Macejová 

V dňoch 23.-24. 10. 2010 sme sa ako súčasť Alyoshovho tréningu zúčastnili preteku psích 
záprahov na suchu - MEMORIÁLU DANIELA LUKÁČA – Majstrovstvá Slovenska OFF SNOW 2010 
v  Mošovciach. Majstrovstvá pozostávali z trate 2x 6 km v lesoch a pasienkoch Veľkej Fatry. Keďže 
je Alyosha veľmi temperamentný barzoj a keďže okrem lovu a coursingu miluje dogtrekking a beh 
so mnou v lesoch a poliach, rozhodli sme sa zúčastniť tohto záprahového podujatia v kategórii 
Caniscross ženy OPEN.   

Spoločnosť nám robila a zároveň súťažiacou v kategórii Bikejoring ženy OPEN bola Lucia 
Klaučová so psíkom Viggom a tzv. "zabezpečovací“ tím tvorila jej mama Zlatka a Alyoshov mladší 
brat Barin. Štart a cieľ bol umiestnený v areáli kempu Drienok, po štartovacej rovinke nasledovalo 
mierne ale kontinuálne stúpanie pasienkami krásneho prostredia Veľkej Fatry, pokračovalo sa 
lesom a záverečné km znova patrili pasienkom. Štartovalo sa v poradí: veľké záprahy, malé 
záprahy, bikejoring, caniscross. Počasie bolo krásne, avšak na preteky tohto typu teplé. Napriek 
tomu však Lucia s Viggom predviedla krásny a vyrovnaný výkon.  

 



Pri mojom nástupe na štart s Alyoshom boli organizátori prekvapení a pobavení. Alyosha 
bol prvým barzojom/chrtom, ktorý kedy štartoval na záprahovom podujatí minimálne v SR. Alyosha 
bol skvelý, pokúšal sa bežať rýchlejšie a rýchlejšie, ale najpomalším článkom nášho tímu som však 
bola ja. Napriek tomu sme dobehli v pre mňa prijateľnom čase. Ale budem na sebe pracovať 
a dúfam, že raz bude Alyosha na mňa tak hrdý, ako som hrdá ja na neho :-) Atmosféra podujatia 
bola skvelá, vychutnali sme si pohľad na beh veľkých svoriek a na krásnu spoluprácu človek-pes. 
Zvyšný čas sme si spríjemňovali vychádzkami po okolí a stretnutiami s priateľmi. Keďže sa nám 
tento pretek veľmi páčil, plánujeme sa záprahových podujatí zúčastňovať aj naďalej a pevne 
veríme, že naše súťažiace svorky doplní aj Barin a mladý Carewitsch. Musím konštatovať, že 
caniscross alebo bikejoring/skijoring je výborným doplnkom kondičnej prípravy 
dostihového/coursingového chrta/psa. Vynikajúco rozvíja vytrvalosť, vitálnu kapacitu pľúc ako aj 
funkciu srdca. Pevne verím, že v budúcej sezóne záprahových podujatí už nebudeme jedinými 
chrtími štartujúcimi. 

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

Veterinárny dozor na akciách RHS: 
 
MVDr. Daniela Patschová,  EUROVET – veterinárna ambulancia a hotel pre psov, 

Strečnianska 4, Bratislava 
     www.eurovet.sk 
 
MVDr. Elemér Kálman    
 
MVDr. Zuzana a Daniel Cigánik  Závodie – J. Závodského 21, Žilina 

www.veterinarzilina.sk 
 
 

 

 

 



RHS predstavuje: 

 

 
 
 
Slovenský šampión práce Benjamín Yellow Treatures 

 
Benjamín sa dňom 18.08.2010 stal oficiálnym držiteľom titulu Slovenský šampión práce. 

Svoj prvý CACT a zároveň titul Majstra Slovenska 2008 získal 7. 6. 2008 na svojom vôbec prvom 
coursingovom závode, kde odštartoval svoju športovú kariéru. V tom istom roku sa v Bratislave na 
Memoriáli MVDr. D. Kocúrovej umiestnil na 3. mieste. V nasledujúcej sezóne počas roku 2009 RHS 
organizovalo dva coursingy, a to Majstrovstvá Slovenska 2009 konané 03.05.2009 v Bratislave, kde 
sa Benjamín umiestnil na 3. mieste a získal prvý R-CACT, ktorý dňa 02.08.2009 doplnil druhým 
titulom R-CACT a R-CACIL z medzinárodného podujatia Grand Prix v Bratislave získanom za 2. 
priečku. V sezóne roku 2010 RHS znovu zorganizovalo 2 coursingy. Na Majstrovstvách Slovenska 
2010, po prvý raz organizovaných v Žiline sa Benjamín umiestnil na 6. mieste a získal tretí R-
CACT. Dňa 08.08.2010 víťazstvom medzinárodného Grand Prix v Bratislave a získaním CACT, 
CACIL Benjamín splnil poslednú podmienku priznania titulu Slovenského šampióna práce. Počas 
uplynulých troch sezón Benjamín úspešne reprezentoval Slovenskú republiku i v zahraničí, kde je 
čakateľom na národného šampióna práce v troch krajinách. V roku 2009 sa na ME  v konkurencii 
67 psov umiestnil na 5. mieste. V tom istom roku sa v šnúre medzinárodných coursingov 
International Coursing Club Cup Elite v konkurencii 106 zúčastnených psov umiestnil na 10. mieste. 
Na otvorených medzinárodných majstrovstvách v Poľsku získal titul Majstra Slaska 2010, je 



držiteľom dvoch titulov R-CACIL a počas sezóny 2010 dokázal získať tri medzinárodné tituly CACIL 
v troch rôznych krajinách. V roku 2010 sa v International Coursing Club Cup Elite umiestnil na 3. 
mieste a v ďalšej šnúre medzinárodných coursingov Eurocupe na celkovom 5. mieste v mixe (2. 
najlepší pes).  
 

 
 
 
 
Champion International de Courses Gordon Isis Wind 
 

Gordon sa dňom 4.11.2010 stal oficiálnym držiteľom titulu Champion International de 
Courses (Internationaler Renn-Champion). Svoj prvý CACIL Gordon získal dňa 10. 5. 2009 
víťazstvom na medzinárodnom coursingu v rakúskom Spitzerbergu. O štyri mesiace neskôr, dňa 6. 
9. 2009, Gordon zvíťazil na medzinárodnom coursingu v slovinskom Dolsku pri Ljubljani a získal 
svoj druhý CACIL. V nasledujúcej sezóne, po uplynutí 1 roka a 25 dní od získania prvého CACILu 
v Spitzerbergu Gordon zvíťazil na medzinárodnom coursingu v maďarskom Gyúró, kde získal tretí, 
rozhodujúci CACIL a splnil podmienky priznania titulu medzinárodného šampióna. O 12 dní neskôr, 
dňa 12. 6. 2010 sa stal Gordon Vicemajstrom Slaska na otvorených medzinárodných 
majstrovstvách v poľskom Swierklanci umiestnením sa na 2. mieste a zároveň získal R-CACIL. 
Druhý R-CACIL si odniesol dňa 8. 8. 2010 z Grand prix v Bratislave, kde sa umiestnil na 2. mieste. 
Dňa 5. 9. 2010 Gordon zvíťazil na medzinárodnom coursingu v slovinskom Dolsku pri Ljubljani 
a získal štvrtý titul CACIL. Gordon je čakateľom na národného šampióna práce v Rakúsku, 
Slovinsku, Maďarsku a Slovensku. Počas svojej 2-ročnej športovej kariéry sa stal dvojnásobným 
Majstrom Slovenska za roky 2009 a 2010, dvojnásobným Víťazom pre krásu a výkon za roky 2009 
a 2010 a coursingovým víťazom za rok 2009. V tom istom roku sa v šnúre medzinárodných 
coursingov International Coursing Club Cup Elite v konkurencii 106 zúčastnených psov umiestnil na 
9. mieste a o rok neskôr sa stal víťazom tohto prestížneho podujatia! Zároveň sa umiestnil na 
fantastickom 6. mieste (ako 3. najlepší pes) zo 107 zúčastnených psov v ďalšej medzinárodnej 
šnúre coursingov – Eurocupe 2010! Na ME vo francúzskom Chardonnay sa umiestnil na 9. mieste 
a počas niekoľkých mesiacov sezóny 2010 bol na čele rebríčku prestížneho medzinárodného 
európskeho coursingového ratingu European Top Dogs!!! 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chovateľská stanica PROBAXON ponúka Breeze - poslednú voľnú čiernu fenku vipeta 

  
nar. 30/09/2010, z velmi zaujímavého  

a unikátneho zahraničného krytia: 
  

Matka:Probaxon Ashley 
Otec:Windwalker Dragon Storm-import USA 

  
Breeze je k odberu okamžite.  

Je očkovaná, odčervená, má pas. 
Je vhodná predovšetkým na závody  

ako aj coursing, agility atd. 
 

Kontakt: 
  

Ing. Probala Peter 
mail:  peter@probaxon.com 

web:   http://probaxon.wordpress.com/ 
 



ČLÁNKY 

 

Kŕmenie a výcvik dostihového chrta 

 
Zdroj: web 
spracoval: Ratmír Mozolák 
 
Nasledujúce riadky sú stručným návodom na kŕmenie a výcvik dostihového chrta.  Mal by byť 
chápaný iba ako základ alebo ak chcete východiskový bod pre kŕmenie a tréning dostihového chrta. 
Ak má váš pes schopnosti, pridŕžajuc sa tohto krátkeho návodu, budete vyhrávať dostihy, ale mali 
by ste hľadať aj ďalšie informácie o rozmanitosti stravy a tréningu vašich dostihových chrtov.  
 
Rozcvička:  
Vezmite chrta na ½  až 1 míľu (800m-1,6km) pešiu prechádzku hneď ráno, pred akýmkolvek 
kŕmením. V lete by ste mali končiť vychádzku skôr ako je slnko príliš horúce ... a mali by ste v 
horúcich dňoch byť so psom doma do 9,00 hod.  Po vychádzke by mal nasledovať voľné vybehanie 
sa na väčšom priestranstve alebo vo výbehu.  
 
Výbeh:  
Veľa trénerov v Austrálii teraz používa paralelný výbeh, ktorý je asi 110 yardov (100m) dlhý a 6 až 
8 yardov (7m) široký s plotom v prostriedku. Veľké tréningové zariadenia majú 10 alebo aj viac 
takýchto výbehov postavených vedľa seba.  Psi idú do výbehu po dvojiciach, každý z jednej strany 
plotu a pracujú proti sebe asi 10 minút každé ráno. Behajú spolu hore a dole, kým nemajú dosť, 
napokon čakajú pri bránke a vrátia sa do koterca.  
Po ich rozcvičke sa vrátia do kotercov pre rýchle vytretie, pitie elektrolytov s vitamínom C, E, so 
selénom a možno i s pridaním glukózy s troškou mlieka a  psí suchár.  
Neskôr doobeda, ošetrujú sa všetky známe zranenia pomocou ultrazvuku, magnetického poľa, 
alebo laseru, podľa potreby.  
Okolo obeda by ste mali nechať psa vybehnúť von na vyprázdnenie sa (močiť).  
Všetky cesty k veterinárovi sa konajú v popoludňajších hodinách, s večernou prechádzkou asi pol 
míle medzi 15,00 až 16,00 hod.  Hlavné jedlo dňa je bežne kŕmené približne o 16 až 17 hod.  
 
Večerné kŕmenie:  
Ako bielkoviny by ste mali kŕmiť surové hovädzie mäso ...  1 ¼ lb (0,566gr) až 1 ¾ lb (0,792gr) v 
závislosti od veľkosti psa, s granulami alebo celozrnným chlebom na príjem uhlohydrátov.  
Hovädzie mäso by malo mať asi 5-10% tuku.  Ak kŕmite chudým hovädzím alebo konským mäsom, 
budete musieť pridať nejaké sadlo do jedla.  Pridajte tiež nejakú jemné strúhanú mrkvu, zeler a 
petržlen a možno aj cesnak.  Zelenina je potrebná pre vitamíny, minerály a dodá vlákniny do stravy.  
Ak sa kŕmi surovou zeleninou, musí byť jemne mletá a hrsť mletej zeleniny by sa mala pridávať k 
jedlu pre psov.  
Dostihoví chrti potrebujú dopĺňanie vitamínov a minerálov do ich stravy, aby sa zabezpečilo, že 
dostanú to, čo ich telo potrebuje, aby sa mohlo vyrovnať s dostihovým stresom.  
 
Dobré je tiež uvariť raz týždenne vývar pre zmenu ...  použite mäso hovädzie, baranie, kura alebo 
byvolie, niečo čo je z miestnych zdrojov a lacné. Pridajte mrkvu, kapustu, zeler, paštrnák, kvaku, 
trochu petržlenu, a niečo cesnaku.  Vývar pridávať do jedla počas týždňa.  
Neskoro večer zoberte vášho psa ešte von aby sa vyprázdnil pred tým ako sa uloží na noc. Ak je 
chladno, postelte mu teplý koberec, hlavne na noc, pretože greyhound má jemnú srsť a počas 
obdobia tréningu má málo alebo žiaden telesný tuk. 

 



Čo coursing je a čo nie je 

autor: Lucia Klaučová 

Často sa stretávame s tým, že ľudia majú od coursingového športu nejaký súbor očakávaní, ktoré 
sa však nie vždy zhodujú s realitou. V tom okamihu sa otvára priestor pre sklamanie, poprípade 
šírenie dezinformácií. Pozrime sa preto na nasledujúce tri body. 

1. Coursing je šport, resp. je to pracovná aktivita pre psa – v našom prípade imitácia skutočného 
lovu zrakom na drobnú korisť pre chrty, ktorý je v našich končinách zákonom zakázaný. Preto 
máme coursing, aby sa aj naďalej mohli udržiavať pracovné vlastnosti chrtov. Práca pre psa 
znamená, že musí mať v sebe vlohy a mnohému sa musí krok za krokom naučiť. Práca tak isto 
znamená aj zodpovednosť za výsledok. Preto nemožno brať dostihový šport ako prosté vybehanie 
sa psa. Na to nám poslúži lopta, psí kamaráti, bicykel, či vlastné nohy. Ale coursing za to stojí, 
pretože každý pes je pracovitý tvor a má rád úspech. Takisto je pre majiteľa požehnanie vidieť na 
svojom psovi dobre odvedenú prácu.  

2. Coursing neslúži na naberanie kondície, či formovanie línie psa. V istých prípadoch, najmä pred 
závodom, sa používa konkrétny typ tréningu na pripravenie svalstva na vrcholový výkon (šprinty do 
vrchu). Vo všeobecnosti však musí byť pes na coursing/dostih už kondične pripravený vytrvalosťou. 
Bez nej organizmus psa šprintovú záťaž neunesie, najmä na dlhšie trate v rozmedzí cca kilometra. 
Pes, ktorý nebude vládať, nebude mať z aktivity radosť. Budovanie kondície psa nemôže byť v 
žiadnom prípade postavené výlučne na behaní na dráhe. Pre prípravu sa naopak používa niekoľko 
vytrvalostných tréningov do týždňa vo forme klusu, vhodne prestriedaných relaxáciou a nakoniec, 
vrchol prípravy – coursing/dostih. Stojí to za to, pretože pohľad na sviežeho psa, ktorý práve 
prešprintoval dráhu dlhú cez kilometer je povznášajúci.  

3. Prečo sa nebehá častejšie? Pretože to nie je potrebné. Pre psa stačí tento typ aktivity max. raz 
do týždňa. Vravíte si, ale pes chce šprintovať. To určite áno, pustite ho v bezpečnom priestranstve 
s jeho psími kamarátmi. Beh za návnadou a hravý beh sú dve rozdielne veci na telo aj psychiku 
psa. V druhom rade, ako sme už spomenuli, coursing je šport a väčšina psov to veľmi dobre vie, 
tak isto vie odlíšiť túto náhradnú prácu od skutočnej. Preto sa musíme starať o to, aby sme psa 
aktivitou nepresýtili. Vieme, že chrty veľmi radi premýšľajú. Stratenú motiváciu budeme naprávať 
pomerne komplikovane a otázka, čo so psom, ktorého prestal baviť šport bude určite pálčivejšia 
ako tá, prečo sa nebehá tri krát týždenne. Beh za umelou návnadou má byť pre psa vrchol, 
odmena. Ako sa môže tešiť na niečo, čo má „každý druhý deň“? Stojí za to čakať. Uvidíte tú 
neskrotnú motiváciu, hru srdca a svalov, namiesto psieho povzdychu, „Toto už poznám.“ 

 


