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Milí priatelia dostihov a coursingu,
ani sme sa nenazdali a je tu bilancovanie
u p ly n u l e j s ezó ny. S ezó ny b o h a te j n a ú s p e chy,
k t o r é s i m ô ž e m e a j v ďa k a V a š i m p r í s p e v k o m
z n o v u p r i p o m e n ú ť. R H S u s p o r i a d a l o v r o k u
2011 viacero podujatí. Bol zorganizovaný
d r u h ý r o č n í k p r e t e k u s v o r i e k p o d ľa r u s k ý c h
loveckých pravidiel, tradične sa odbehli
d o s t i h y a c o u r s i n g y p o d ľa p r a v i d i e l F C I a
mnoho tréningov pre začínajúcich i
o s t r i e ľa n ý c h p r e t e k á r o v . C h c e l a b y s o m
p o ďa k o v a ť v š e t k ý m m a j i t e ľo m a c h o v a t e ľo m
ch r tov, kto r í za s l a l i čl á n o k a p r i s p el i s vo j i m i
postrehmi či radami k tvorbe Spravodaja.
Ve r í m , ž e s t e s i V y a Va š i š t v o r n o h í p r i a t e l i a
p o č a s z i m n ý c h m e s i a c o v o d d ý c h l i a p r a j e m Vá m
a Va š i m z v e r e n c o m m n o h o e n t u z i a z m u a
ra d o s t i p r i vs t u p e d o n ove j s ezó ny.

Slávka Božiková
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KLUBOVÉ OZNAMY

TERMÍNY AKCIÍ V ROKU 2012
FCI PODUJATIA CHRTY
17.03.2012
Coursing Žilina

CACIL

CACT

22.05.2012

Dostihy Rábapatona

CACIL

CACT

04.08.2012

Coursing Bratislava

CACIL

CACT

18.03.2012

PRETEK SVORIEK
Október 2012

Jesenná cena, Bratislava

PODUJATIA NECHRTY
Január 2012

Cena snehovej kráľovnej, Žilina

Október 2012

Majstrovstvá Slovenska, Bratislava

ČLENSKÉ V ROKU 2012
ČLENSKÉ

Do 15.03.2012 máte možnosť zaplatiť členské so zníženou cenou 16 eur.
Výška platby členov po tomto termíne a nových členov je 20 eur.

BANKOVÉ SPOJENIE

číslo účtu: 1432 530 851 / 0200
banka: VÚB Bratislava - centrum
variabilný symbol: 2011

ZĽAVY

Členovia do 18 rokov, ZŤP a darcovia krvi
majú nárok na 50 % zľavu z členského
poplatku. Ak sa Vás to týka, kontaktujte
nás mailom na dasa@coursing.sk

ĎAKUJEME

Coursing a dostihy 12/2012
12/2011
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KLUBOVÉ OZNAMY

TRÉNINGY V ROKU 2012
BRATISLAVA, ŽILINA

Informácie o tréningoch budú aktuálne na www.coursing. sk
PRIEVIDZA

Je možnosť, že by sa v roku 2012 začali konať tréningy v okolí Prievidze.
Prosíme dobrovoľníkov, ktorí majú záujem pomôcť pri organizácii
tréningov, nech sa kontaktujú na:
Žilina - Milka Petrovská: milka@doss.sk
Bratislava - Ing. Dáša Šuleková: dasa@coursing.sk
Za každý odpracovaný tréning má dobrovoľník nárok na 2 tréningové
behy bez poplatku. RHS je záujmové združenie, za činnosť v ktorom nie
sú členovia platení, preto sa bez pomoci dobrovoľníkov tréningy
častokrát nemôžu konať. Ďakujeme preto za každú ruku ochotnú
pomôcť!

DARUJTE 2 % Z DANE
POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli podielom zaplatenej dane v minulom
roku! Racing Hounds Slovakia touto formou získal 599 eur, ktoré boli
použité hlavne na výrobu nového navijaku pre preteky v Žiline a na
súčiastky a lanká pre navijaky, ktoré sa používajú na tréningy.
RHS JE ZAREGISTROVANÉ

Klub Racing Hounds Slovakia je zaregistrovaný pre príjem 2 % z dane za
rok 2011. Vopred ďakujeme za Vaše príspevky. Predvyplnené tlačivo
bude k dispozícii na www.coursing.sk

IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Racing Hounds Slovakia - RHS
Adresa:
Nábr. L. Svobodu 42
811 02 Bratislava
IČO:
308 47 826
Číslo účtu: 1432 530 851/0200
VÚB Bratislava Centrum
e-mail:
dasa@coursing.sk
web:
www.coursing.sk
Názov:
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CENA PREDSEDU RHS 2010
GORDON ISIS WIND

G

ordon Isis Wind je Medzinárodný šampión dostihov a coursingu, Národný
šampión práce, Šampión výkonu RHS, víťaz mnohých prestížnych pretekov vo
veľkej konkurencii v celej Európe, je niekoľkonásobným Majstrom Slovenska,
Majstrom Maďarska, víťaz Európskeho Elite Cupu, má výborné umiestnenia z
Majstrovstiev Európy v coursingu...
...udržať si takúto výkonnosť niekoľko sezón po sebe, vyhrávať na rôznych tratiach a pri
rôznych rozhodcoch v zvyčajne najpočetnejšej kategórii, ako to dokázal Gordon je naozaj
mimoriadne. Zároveň je aj Šampiónom krásy viacerých krajín. Gordonovi a jeho
majiteľom – Slávke a Romanovi Božikovcom gratulujem!!!
Cena predsedu RHS je určená pre najlepšieho psa sezóny. Zadáva ju predseda klubu RHS za rok 2010 som to bola ja - a po porade s výborom klubu bolo jasné, že sezóna 2010
patrila Gordonovi.
Od roku 2010 je cena putovná, autorom je Mgr. art. Peter Mesároš ( www.peme.sk )

Dáša Šuleková
predsedkyňa RHS

2010 Gordon Isis Wind
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GALÉRIA CHRTOV, KTORÍ
SA V ROKU 2011 STALI
RHS ŠAMPIÓNMI VÝKONU
Plemeno:
Pohlavie:
Narodený:
Zapísaný:

whippet
pes
01.07.2007
SPKP 390

FCI ME Coursing Chardonnay, 25.07.2010, 9. miesto / 50 psov
Int. Coursing Spitzerberg, 10.05.2009, 1. miesto / 12 psov
Int. Coursing Dolsko pri Ljubljani, 06.09.2009, 1. miesto / 9 psov
Majstrovstvá Slovenska v Coursingu Bratislava, 03.05.2009, 1. miesto / 9 psov
Majstrovstvá Slovenska v Coursingu Žilina, 01.05.2010, 1. miesto / 12 psov
Majiteľ:

Ing. Slavomíra a PhDr. Roman Božik, Topoľčany

Dátum vystavenia diplomu: 31.03.2011

BENJAMIN YELLOW TREATURES
Plemeno:
Pohlavie:
Narodený:
Zapísaný:

whippet
pes
19.06.2006
SPKP 361

FCI ME Coursing Mariánske Lázne, 26.07.2009, 5. miesto / 67 psov
Int. Majstrovstvá Sliezska Coursing, 12.06.2010, 1. miesto / 7 psov
Grand Prix Bratislava Int. Coursing, 08.08.2010, 1. miesto / 15 psov
Majstrovstvá Slovenska Bratislava Coursing, 07.06.2008, 1. miesto / 7 psov
Coursing Spitzerberg, 25.10.2009, 1. miesto / 8 psov
Majiteľ:

Ing. Slavomíra a PhDr. Roman Božik, Topoľčany

Dátum vystavenia diplomu: 31.03.2011

PROBAXON ASTHON
Plemeno:
Pohlavie:
Narodený:
Zapísaný:

whippet
pes
15.06.2006
SPKP 370

FCI ME Racing Versoix, 06.-07.09.2008, 7.- 8. miesto / 44 psov
Int. Magyar Derby Rabapatona Racing, 23.05.2009, 3. miesto / 20 psov
ARH Marchegg Int. Trophy Racing, 19.04.2009, 1. miesto / 12 psov
ARH Marchegg Int. Trophy Racing, 18.04.2010, 1. miesto / 7 psov
Slovak Int. Racing Championship, 21.05.2011, 2. miesto / 9 psov
Majiteľ:

Juliana Doležílková, Bratislava

Dátum vystavenia diplomu: 03.08.2011

ADIAH MRAJA
Plemeno:
Pohlavie:
Narodená:
Zapísaná:

taliansky chrtík
suka
22.07.2007
SPKP 85

FCI MS Racing Rabapatona, 04.-05.09.2009, 3.miesto / 12 psov
FCI ME Coursing Oirschot, 16.-17.07.2011, 4. miesto / 15 psov
FCI ME Racing Beringen, 03.-04.09.2011, 5. miesto / 17 psov
Int. Coursing La Cote St. Andre, 14.-15.05.2011, 4. miesto / 12 psov
Int. Racing Chatillon La Palud, 21.08.2011, 2. miesto / 6 psov
Majiteľ:

Martina Ružinská, Poprad - Matejovce

Dátum vystavenia diplomu: 06.09.2011

CHRTI, KTORÍ SA STALI V ROKU 2011 RHS ŠAMPIÓNMI VÝKONU

GORDON ISIS WIND

GALÉRIA CHRTOV, KTORÍ
SA V ROKU 2011 STALI
RHS ŠAMPIÓNMI VÝKONU
Plemeno:
Pohlavie:
Narodená:
Zapísaná:

barzoj
suka
14.07.2006
SPKP 144

FCI ME Coursing Mariánske Lázne, 25.07.2009, 6. miesto / 34 psov
Int. Magyar Racing Rabapatona, 17.05.2008, 1. miesto / 7 psov
Grand Prix Bratislava Int. Coursing, 10.08.2008, 2. miesto / 9 psov
Hódmezövásárhely, 25.04.2009, 1. miesto / 10 psov
Grand Prix Bratislava Int. Coursing, 02.08.2009, 3. miesto / 11 psov

Majiteľ:

Jana Mrázová, Sládkovičovo

Dátum vystavenia diplomu: 18.05.2011

ASHA BATYAH MRAJA
Plemeno:
Pohlavie:
Narodená:
Zapísaná:

barzoj
suka
30.12.2007
SPKP 172

FCI ME Coursing Chardonnay, 23.-25.07.2010, 6. miesto / 51 psov
Int. Coursing La Cote St. Andre, 14.-15.05.2011, 2. miesto / 10 psov
Grand Prix Bratislava Int. Coursing, 08.08.2010, 2. miesto / 13 psov
Int. Coursing La Cote St. Andre, 16.05.2010, 2. miesto / 11 psov
Int. Coursing Lotzwil, 28.03.2010, 3. miesto / 9 psov
Majiteľ:

Martina Ružinská, Poprad - Matejovce

Dátum vystavenia diplomu: 06.09.2011

FELICITY ESMÉ SILENT ENIGMA
Plemeno:
Pohlavie:
Narodená:
Zapísaná:

barzoj
suka
06.09.2007
ČMKU B 61/09

FCI ME Coursing Chardonnay, 23.07.2010, 13. miesto / 51 psov
Grand Prix Žilina Int. Coursing, 30.04.2011, 1. miesto / 9 psov
Int. Majstrovstvá ČR Tis? Coursing, 24.-25.09.2011, 1. miesto / 13 psov
Letný pohár Lednice Int. Racing, 01.08.2010, 1. miesto / 6 psov
Majstrovstvá ČR Kralupy nad Vltavou Coursing, 02.10.2010, 1. miesto / 7 psov
Majiteľ:

Erika Reiszová, Stehelčeves, ČR

Dátum vystavenia diplomu: 02.10.2011

BLAGOSŤ MRAJA
Plemeno:
Pohlavie:
Narodená:
Zapísaná:

barzoj
suka
19.05.2009
SPKP 216

FCI ME Coursing Oirschot, 17.07.2011, 5. miesto / 39 psov
Grand Prix Žilina Int. Coursing, 30.04.2011, 2. miesto / 9 psov
Int. Majstrovstvá ČR Tis? Coursing, 25.09.2011, 2. miesto / 13 psov
Vítání Jara Lednice Racing CZ, 16.04.2011, 1. miesto / 3 psy
Majstrovstvá Slovenska Bratislava Coursing, 06.08.2011, 1. miesto / 10 psov
Majiteľ:

Jana Mrázová, Sládkovičovo

Dátum vystavenia diplomu: 03.10.2011

CHRTI, KTORÍ SA STALI V ROKU 2011 RHS ŠAMPIÓNMI VÝKONU

CALINKA ZWEZDA HORNADA

JESENNÁ
CENA alebo
PRETEK SVORIEK
Text: Dáša Šuleková

foto: Jozef Kaffka

Pretek svoriek sa behá ináč ako klasické preteky pod patronátom FCI.
Nehodnotí sa výkon jednotlivých chrtov ale svorky ako celku. O atraktivite
preteku svedčí vysoká účasť pretekárov aj v druhom ročníku tejto súťaže.

PRETEK CHRTÍCH SVORIEK

Koncom októbra sa už po druhýkrát
uskutočnil na závodisku v Bratislave –
Petržalke pretek chrtích svoriek. Záujem o
účasť na preteku bol veľký, a keďže stále
ešte pretek usporadúvame v takej
„skúšobnej“ verzii bol počet účastníkov
obmedzený. A propozície pre istotu len v
slovenčine...

som aj na vrcholnej súťaži ako ME, v
minulosti som sa zúčastnila poľovačky s
chrtmi v Rusku a na Ukrajine, ale prvýkrát
som išla hodnotiť ináč ako podľa FCI
poriadku. Na pretek som sa tešila a naozaj
mnohé výkony svoriek boli perfektné a
zajačika by tieto svorky určite ulovili.

HODNOTENIE

Toto býva niekedy problémom na
pretekoch FCI, kde partner býva pridelený
a niektoré psy dokážu svojim partnerom
beh poriadne pokaziť. A nemyslím tým len
nejaké hranie a napádanie, ale ak jeden zo
psov v behu nemá ten skutočný talent,
nevie ako igelitového zajačika štvať, a jeho
partner hoci vynikajúci pes, necíti z tej
druhej strany oporu a kontrolu nad zverou a
cíti, že štvanica je vlastne len na ňom,
nevyznie ten beh celkovo pekne. Ale ak sú
obaja psi v behu výborní, „zajačika“ si držia
medzi sebou, navzájom si pomáhajú a
podporujú sa s cieľom, aby niektorý z nich
korisť chytil, po takomto behu ja osobne
tým psom vždy zatlieskam.

Teraz som sa hodnotenia svoriek zhostila
ja. Coursingy FCI som hodnotila už vo
viacerých krajinách Európy, rozhodovala

Avšak ako sledujem, aj z vyjadrení
niektorých mojich priateľov, ktorí sú tiež

AKO TO BEŽÍ...

Jesenná cena – pretek svoriek sa behá
ináč ako klasické preteky pod patronátom
FCI. Nehodnotia sa jednotlivé psy, ale celé
svorky, ktoré môžu byť zložené z 2 alebo 3
chrtov, aj rôznych plemien. Takto sa
hodnotia chrty na skúškach v krajinách,
kde sa ešte s chrtmi poľuje. Minulý rok sme
mali na tento pretek pozvanú rozhodkyňu
pôvodom z Ruska – Dr. Mariku Stanovoi,
ktorá má dlhoročné skúsenosti s chrtmi,
odporúčam aj prečítať si jej články.

Coursing a dostihy 12/2012
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ZLOŽENIE SVORKY

Foto: Jozef Kaffka

rozhodcami a ako rozhodcovia, tak aj
pretekári navštevujú množstvo coursingov,
objavujú sa FCI rozhodcovia, ktorí sú už
tak ďaleko od tej loveckej reality, že takýto
beh dvoch vynikajúcich psov ani moc
neocenia a oveľa viac sa im páči beh
priemerného psa s podpriemerným, keď
môžu ohodnotiť ten veľký rozdiel a
priemernému psovi, ktorý prevýši
podpriemerného psa dajú toľko bodov, že
ani v druhom kole, keď už beží s výborným
partnerom a ukáže sa, kto je jasne lepší to
často nestačí na dobehnutie toho veľkého
náskoku. Ale ktorý rozhodca je bez chyby?

Foto: Paľo Luka

Späť ku svorkám, tu mali možnosť ľudia
vyskladať svorky podľa svojho uváženia,
alebo sa mohli ukázať svorky zložené zo
psov, ktoré sa poznajú a majú jedného
majiteľa. V preteku svoriek však nie je
dobré kombinovať plemená s príliš
rozdielnou rýchlosťou, lebo potom sa nedá
oceniť práca svorky, rýchlejší pes korisť
štve a jeho partner, aj keď možno
vynikajúci pes vo svojom plemene sa len
prizerá z diaľky a v podstate nemá vôbec
možnosť zasiahnuť.
V ročníku 2011 boli svorky zložené dobre,
mnoho výkonov bolo naozaj perfektných. A
prekvapením pre mňa bolo, že najlepšie
výkony podali svorky talianskych chrtíkov,
ktoré sa na normálnych coursingoch
objavujú len v malom počte. Verím, že tieto
chrtíky sa objavia v sezóne 2012 aj na
normálnych pretekoch! Už sa teším!

Coursing a dostihy 12/2012
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MAJSTROVSTVÁ EURÓPY 2012
V COURSINGU

V roku 2012 sa budú v júni konať Majstrovstvá Európy v coursingu v zatiaľ
najbližšej lokalite pre účastníkov zo Slovenska – v maďarskom Gödöllö – neďaleko
Budapešti. Uzávierku na tento pretek očakávame niekedy v polovici apríla až
začiatkom mája.
KTO SA MOŽE ZÚČASTNIŤ ME

Z každej krajiny môže štartovať maximálne 6
psov a 6 súk v jednom plemene, pričom každý
pes musí mať min. 18 mesiacov v čase
uzávierky a min. 2 absolvované coursingy so
zapísaným dobehom.

poslednom čase a nemáte ešte absolvované
preteky a uvažujete o účasti na ME, je potrebné
absolvovať min. 2 preteky. Presné termíny
CACIL podujatí 2012 nájdete v Medzinárodnom kalendári na www.coursing.sk.
PRETEKY V OKOLITÝCH ŠTÁTOCH

KVALIFIKAČNÉ KRITÉRIÁ

Keďže existuje teoretická možnosť, že v
niektorom plemene a pohlaví by sa mohlo nájsť
viac záujemcov o štart, budú pre takýto prípad
určené aj kvalifikačné kritéria, ktoré budú
kombináciou umiestnenia na ME v coursingu
2011, poradie v coursingovom víťazovi za rok
2011 a umiestnenie na CACIL coursingu v Žiline
v marci 2012. Presné pravidlá budú stanovené
v priebehu januára.
MLADÝ PES S LICENCIOU

Ak ste splnili licenciu pre coursing /dostihy len v

V okolitých štátoch sa bude behať v januári v ČR
a Rakúsku (vzdialenejšie lokality), vo februári v
Maďarsku a v marci v Slovinsku, Rakúsku (20
km od Bratislavy) a RHS pretek v Žiline. Pre
účasť sa počítajú aj národné podujatia,
konkrétne termíny v jednotlivých krajinách si
môžete nájsť na nete.

V minulých rokoch niektoré slovenské psy
dosiahli na ME výborné výsledky, tak dúfajme,
že aj v roku 2012 sa budeme tešiť z úspešných
účastníkov.
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Aj pazúriky
sú dôležité
Text: Slavomíra Božiková
Foto: Slavomíra Božiková

Veľká pozornosť sa pri starostlivosti o chrta musí venovať labkám a úprave
pazúrov. Dlhé, prerastené pazúry môžu spôsobiť nesprávnu chôdzu a
deformáciu nohy, a naopak, príliš ostrihané pazúry sú zasa bolestivé.
Priblížme si teda správnu starostlivosť o pazúry, ktorú by sme nemali nikdy
prehliadať.

SKRACOVANIE PAZÚROV

Pazúry sú oporou nielen prstov, ale aj nôh, a
preto ich pravidelne kontrolujeme a striháme.
Tvrdá rohovina pazúrov totiž môže popraskať,
strapkať sa alebo prerastať. Prerastený pazúr sa
vyskytuje pri chrtoch, ktoré majú nedostatok
pohybu. Vyrastá do ostrého hrotu a skracujeme
ho buď špeciálnymi kliešťami alebo
gilotínovými nožničkami, ktoré je možné
zaobstarať si v predajniach s chovateľskými
potrebami. Pred skracovaním nechtov psa
ukľudníme a prehliadneme pazúr, aby sme
nezasiahli do jeho prekrvenej časti.

Postupujeme opatrne, skrátime iba malý konček
pazúra a skracovanie opakujeme viackrát.
Okraje pazúra zaoblíme pilníkom na nechty,
čím predídeme jeho nežiadúcemu rozštiepeniu.
Ak pazúr zostrihneme príliš nakrátko a krváca,
krvácanie zastavíme prostriedkom na
zastavovanie krvi.

SVETLÝ VERSUS TMAVÝ

U psov so svetlými pazúrmi býva ružovo
zafarbená, prekrvená časť pazúra viditeľná,
striháme výlučne do neživého tkaniva, v primeranej vzdialenosti od ružového trojuholníka,
pričom dbáme, aby sa chrt nevrtel. Držte sa
pravidla, že lepšie je pazúr skrátiť menej ako
viac. Ostrihať čierne pazúry je náročnejšie,
pretože nie je vidieť mäkké tkanivo.

Coursing a dostihy 12/2012
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Hrabaním sa pazúry obrusujú prirodzene
ČO PIATY PAZÚRIK

Obdobne sa staráme aj o piaty prst na predných
labkách, ak nie je kupírovaný. Tento prst sa pri
chôdzi nedotýka zeme, takže pazúr na ňom sa
neopotrebúva.
PROBLÉMY PRI SKRACOVANÍ PAZÚROV

Problémy so strihaním pazúrov sa spájajú so
socializáciou psa. Ak si chrt zvykne na strihanie
pazúrov ešte ako šteňa, vyhneme sa možnej
averzii zo strihania nechtov u psa v dospelosti.
Pri strihaní pazúrikov u šteniat postačia
obyčajné nožničky, neskôr už nie sú dosť silné a

Foto: Miro Žikavský

pazúrik by sa mohol odštiepiť. Ak máte doma
chrta, ktorý sa bojí strihania pazúrov, pričom
nezáleží na tom, či je to šteniatko alebo dospelý
pes, je najlepšie čo najčastejšie dotýkať sa jeho
labiek, hrať sa s nimi a tým poskytnúť psovi
množstvo pozitívnych skúseností, čím postupne
odstránime jeho strach zo strihania pazúrov.
Šteniatka sa tomuto zachádzaniu naučia
rýchlejšie ako dospelé jedince, u ktorých toto
zaobchádzanie zaberie viac času. Pri trénovaní
tohto úkonu buďte uvoľnení, priateľskí,
nezabúdajte psíka pochváliť, prípadne
ponúknuť pamlsok. Až keď si Váš chrt privykne
na Vaše dotýkanie sa jeho labiek, môžete začať
so skracovaním pazúrov.
DOSTATOK POHYBU JE NUTNÝ

Ako už bolo spomenuté, chrty, ktoré majú
dostatok pohybu, potrebujú strihať pazúry
menej často. Pazúry si obrusujú prirodzene,
chôdzou po chodníku, či hrabaním. Ak sa stane,
že pri náhlej námahe v strmom a v tvrdom teréne
sa pazúry rýchle, niekedy celkom naraz obrúsia
alebo sa polámu do krvi, musíme sa poradiť s
veterinárnym lekárom a na labky ušiť chrániče,
aby sme na ne mohli prikladať hojivé a
dezinfekčné masti.

Coursing a dostihy 12/2012
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Predstavujeme

Bassira
ag Dalvit
Text a foto: Ivan Pádej
VYBRAL SOM SI SLOUGHI

...A ŠPORTOVO ZALOŽENÁ

Čas prešiel ako voda a v decembri tohto roku
ubehnú dva roky, čo som sa stal hrdým
majiteľom suky plemena sloughi. Volá sa
Bassira ag Dalvit, narodila sa 5. 11. 2009 v
českej chovateľskej stanici Dalvit u chovateľky
Lenky Malinovskej. Pri výbere svojho druhého
psa som dlho uvažoval nad rôznymi
plemenami chrtov. Dlho som si nevedel vybrať.
Jedinou požiadavkou bola krátka srsť a
minimálna výška aspoň pol metra. Keď som
uvidel prvý raz sloughi na výstave v Nitre,
zapáčila sa mi od prvého momentu. Očarila ma
jej krása, elegancia a prirodzenosť.

Oveľa viac ju však bavia coursingy. Plemeno
sloughi (a v podstate chrta) som si vybral aj
preto, aby som mohol so psom vykonávať aj
nejaký šport. Coursing nám padol ako vhodná
voľba. Nedá mi nespomenúť Milku Petrovskú,
ktorá bola a stále je mojim veľkým
„coursingovým mentorom“. Bass (ako Bassiru
najčastejšie voláme) začala trénovať na
žilinských poliach, kde práve Milka mala pod
palcom organizáciu tréningov. Usmernila nás,
podporila, a keď bolo treba aj pribrzdila a
ukázala lepšiu cestu. Ako 9-mesačná začala
Bass okrem roviniek behávať aj takmer celé
dráhy. Aj keď to bolo možno trošku zavčasu,
ako mladá mala v sebe obrovský potenciál. S
odstupom času môžem len konštatovať, že
sme nič neprehnali. Bass behanie neskutočne
baví, je to lovec telom i dušou. Tento rok sa
stala držiteľkou coursingovej licencie a my
dúfame, že onedlho odštartuje aj svoju
profesionálnu coursingovú kariéru. Skúšame
aj tréningy na dostihovej dráhe, ktorá Bassiru
tiež baví. Problém nám však stále robia
štartovacie boxy, pokúsime sa o nápravu.

NOVÝ ČLEN RODINY

Dva roky som čakal na svoju vytúženú sučku.
Chov pani Malinovskej som si vybral pre jej
profesionálny prístup k plemenu a k chovu. V
Bassiriných žilách koluje africká krv a je typická
predstaviteľka plemena, čo do exteriéru tak aj
do povahy. Je hrdá, veľmi aktívna a
samostatná, zároveň priateľská, pokojná a
veľmi viazaná na svoju rodinu. V rodine ju
akceptujeme ako rovnocenného člena a dalo
by sa povedať, že si žije „svoj vlastný“ život.
Miluje dlhé prechádzky, beh navoľno, ale aj
teplo a pohodlie domova.
KRÁSNA...

Bassira je úspešná aj vo výstavných kruhoch, je
držiteľkou Šampionátu krásy mladých
Slovenskej i Českej republiky, je čakateľkou na
Šampionát krásy Slovenska, Česka, Poľska a
Maďarska. Je niekoľkonásobnou víťazkou
plemena a klubovou víťazkou. Aj keď mám
pocit, že výstavy ju až tak nebavia, vie ako sa
má v kruhu správať a počas predvedenia dá zo
seba všetko, aby zažiarila.

SLOUGHI NOSÍM V SRDCI

Toto plemeno si získalo v mojom srdci svoje
miesto, a určite by som pri výbere ďalšieho psa
volil sloughi. Dúfam, že sa raz dočkám šteniat
po Bassire, pretože si myslím, že by bola
prínosom pre chov plemena sloughi. Vyhovuje
mi ako plemeno, s ktorým sa môžem
zúčastňovať na výstavách a iných
kynologických aktivitách. S našimi zážitkami z
výstav, coursingov ale aj obyčajného života sa
radi podelíme na našom blogu
www.bassiraagdalvit.blogspot.com .
Coursing a dostihy 12/2012
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MAJSTROVSTVÁ
EURÓPY
Text: Dana Macejová

V COURSINGU 2011

NA NAJVÝZNAMNEJŠEJ ŠPORTOVEJ UDALOSTI SEZÓNY VO SVETE
COURSINGU BOLI MAJSTROVSTVÁ EURÓPY 2011 V HOLANDSKU. MALÁ ALE
ÚSPEŠNÁ SLOVENSKÁ VÝPRAVA AJ TENTO ROK DOSIAHLA PEKNÉ
VÝSLEDKY VO VEĽMI SILNEJ KONKURENCII...
ME 2011 SA KONALI V HOLANDSKU

Tak ako v roku 2010 aj v roku 2011 priťahovala
pozornosť významná športová udalosť, ME v
coursingu, v prekrásnom a romantickom
prostredí holandského mestečka Oirschot.
Tentoraz sa tohto šampionátu zúčastnili 698
chrtov zo 17 krajín z celej Európy. Naše
Slovensko bolo zastúpené malou výpravou
pozostávajúcou zo 6 barzojov, 2 talianskych
chrtíkov, 1 sloughi a 2 whippetov. Toto
podujatie sa nieslo v duchu nevyspytateľného
chladného počasia s dlhými a silnými
celonočnými lejakmi a krátkymi epizódami
slnečného počasia, ako aj veľkými
vzdialenosťami medzi jednotlivými traťami,
stanovým táborom, kanceláriou podujatia,
miestom konania stretnutí šéfom výprav a
priestorom pre oficiálne ceremoniály a
vyhlasovanie výsledkov. Pre šéfov výprav bol
tento víkend tiež riadnou skúškou kondície,
vlastný bicykel bol výhodou. Pretek sa
odohrával v prostredí krásneho farmárskeho
regiónu. K dispozícii bolo čisté sociálne

zázemie, možnosť stravovania ako aj
občerstvenia. Veľkým pozitívom bola ochota
organizátorov komunikovať a tak riešiť
vzniknuté problémy.
OTVORENIE A PRIEBEH

Podujatie otvorilo slávnostné zahájenie
šampionátu podčiarkujúce tradície Holanďanov
formou vystúpenia skupiny The Saint George
Guild (1542), ktorá predviedla nielen ukážky
historického odevu, ale aj prehliadku
poľovných zbraní (kuše) a rôznych kúskov s
vlajkami doplnenými bubnami. Neštandardne
behy otvárali psy. 3 trate postavené na rovnom
trávnatom teréne boli pre svoju dĺžku
(najkratšia merala 1000-1200 m) ako aj kľukatú
technickú časť veľmi náročné, čo všetci
účastníci uvítali, keďže umožňovali chrtom
ukázať všetky svoje prednosti, teda rýchlosť,
kondíciu, obratnosť, odolnosť ako aj zvolenie
stratégie lovu. No z dôvodu veľmi
nepriaznivého počasia bola počas behov
whippetov psov jedna trať upravovaná a
Coursing a dostihy 12/2012
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Foto: Slavomíra Božiková

skracovaná v priebehu už bežiaceho prvého
kola, a tak sa objavili pochybnosti o rovnosti
podmienok pre všetkých účastníkov daného
plemena. Zároveň sme zaznamenali nesúlad v
hodnotení diskutabilných situácií na
jednotlivých tratiach. Kým na 2 tratiach z 3 bolo
odbehnutie napr. aj vyše 2/3 trate v plnom
nasadení a následne vypustenie posúdené v
najhoršom prípade ako nedokončenie behu, na
jednej z tratí bola za tento fakt udeľovaná
známka DISQ, a naopak sa na tejto trati zjavne
jasné konfliktné situácie ponechali
nepotrestané. Atmosféra medzi účastníkmi však
bola fantastická a napriek istým problémom
organizačného charakteru a počas neuveriteľne
chladného, daždivého počasia, ktoré spôsobilo,
že sa v prvý deň posunulo slávnostné
odovzdávanie cien posunulo až na 23:00 h
zaznamenala naša výprava výborné výsledky.

podujatia a vo veľmi silnej konkurencii sa
prebojovali na stupne víťazov. Barzojka
Blagosť Mraja (maj. ch.s. MRAJA) sa
umiestnila na fantastickom 5. mieste z 39
sučiek, barzojka Asha Batyah Mraja (maj.
Martina Ružinská) na výbornom 19. mieste a asi
najmladší účastník celého podujatia
Carewitsch Mraja (maj. Dana Macejová) sa po
výbornom výkone umiestnil na rovnako
fantastickom 6. mieste z 37 samcov. Rovnako
pekné výkony predviedli aj stálica vrcholových
podujatí sloughi Ahaggar Ag Dalvit (maj.
Milka Petrovská), whippet Benjamín Isis Wind
(maj. Slávka a Roman Božikovci) a v
neposlednom rade aj sučka barzoja Aloja Nova
Fanfara (maj. Peter Pšenek). A znova môžeme
konštatovať, že Slovensko je jasne zapísané v
povedomí európskeho športu.

VÝSLEDKY NAŠEJ VÝPRAVY

Talianska chrtíčka Adiah Mraja (maj. Martina
Ružinská) bojovala neuveriteľným spôsobom a
počas behu v silnom daždi a na dlhej trati si
vyslúžila fantastické 4. miesto ako aj búrlivý
potlesk za svoj výborný výkon a whippet
Gordon Isis Wind (maj. Slávka a Roman
Božikovci) sa umiestnil na výbornom 15. mieste
zo 63 psov. Počasie druhému dňu ME už prialo
viac a tak bolo možné vychutnať si výkony
ďalších slovenských účastníkov. Veľmi milo
nás prekvapili výkony našich mladých barzojov,
ktorí sa po prvýkrát zúčastnili takéhoto veľkého

Foto: Slavomíra Božiková
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Finále
International
Coursing Club
Cup Elite 2011
v Belgicku
Text: Dana Macejová
Záverečné finále medzinárodnej šnúry coursingov v belgickom Amermonte patrilo
slovenským psom. Až v troch kategóriách si slovenská výprava doniesla domov prestížny
titul Víťaza International Coursing Club Cup Elite 2011.

INT. COURSING CLUB CUP ELITE 2011

Aj rok 2011 sa niesol v znamení veľkej
európskej šnúry coursingov International
Coursing Club Cup Elite, ktorý tvorili
medzinárodné preteky v minimálne 10
krajinách vrátane Slovenska. Keďže sa
organizátorom zdali podmienky platiace v
minulej sezóne náročne rozhodli sa pravidlá
súťaže bohužiaľ „zjemniť“. K účasti na finále
oprávňovala účasť už len na 2 medzinárodných
pretekoch. Veľké záverečné finále sa konalo v
októbri v prekrásnom maličkom belgickom
mestečku Amermont. Pretek bol zorganizovaný
na veľmi dobrej úrovni, s výborným zázemím a
pohodovou veľmi priateľskou atmosférou,
ktorú nenarušilo ani studené sychravé počasie.
Cieľ slovenskej výpravy bol jasný, obhájiť
minuloročné víťazstvá a zabojovať s novými
našimi účastníkmi o prvenstvo.
AKO SA NÁM DARILO

Trate boli kvalitné, dlhé a náročné. Prihlásené
množstvo psov ukazovalo na veľmi silnú

konkurenciu. V prvý deň nás potešil svojím
skvelým výkonom náš mladý Carewitsch
Mraja (maj. Dana Macejová), ktorý mu
zabezpečil víťazstvo v tejto prestížnej šnúre v
kategórii barzoj pes a rovnako aj svoje víťazstvo
v kategórii barzoj suka obhájila fantastická
Felicity Esme Silent Enigma (maj. Erika
Reiszová). Počas druhého dňa sa predviedol náš
slovenský famózny whippet Gordon Isis Wind
(maj. Božikovi), ktorý nikoho nenechal na
pochybách, že si beží pre víťazstvo podujatia.
Jeho výkon okorenilo obhájenie víťazstva
prestížnej šnúry International Coursing Club
Cup Elite nielen v roku 2010, ale aj v roku 2011.
A Slovensko znova zažiarilo na športovom nebi.
POHĽAD ROZHODCU

foto: album D. Macejovej

Počas celého podujatia sme z pohľadu rozhodcu
zaznamenali fantastické výkony krásne
spolupracujúcich talianskych chrtíkov, počas
druhého dňa sa konal aj špeciál pre saluki s
počtom 62 prihlásených účastníkov a mohli sme
vidieť vysokú úroveň predvedených behov.
Naopak, prekvapila nás veľmi slabšia kvalita
behov v plemenách greyhound a afgánsky chrt.
Po slávnostnom odovzdaní cien nasledovala
všeobecná veselica spolu s odovzdávaním
veľmi zábavných cien, kde sa našej výprave ušla
cena za najvzdialenejšieho účastníka. Veľmi
radi sa znova medzi týchto ľudí vrátime aj v
budúcej sezóne 2012.
Coursing a dostihy 12/2012
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foto: galéria Klubu chovateľov chrtov

Text: Ing. Peter Probala

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY 2011
R E P R E Z E N TA Č N Á V Ý P R AVA S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y N A
MAJSTROVSTVÁCH EURÓPY 2011 V DOSTIHOCH DOSIAHLA V BELGICKOM
BERINGENE HISTORICKÝ ÚSPECH...

SOBOTA NA ME 2011

Krásna trať a rovnako krásne počasie
privítalo slovenskú equipu na
Majstrovstvách Európy 2011 v dostihoch
konaných pod záštitou FCI, ktoré sa tento rok
uskutočnili v belgickom Beringene. Tradične
sa v sobotu konal Friendship pretek
whippetov, kde sa za horúceho počasia
predviedlo množstvo mladých psov, a aj
tých, ktorí sa nedostali do nedeľňajšieho
hlavného dostihu. S prehľadom zvíťazili
moji horúci favoriti a potvrdili očakávané
kvality. Išlo o sučku Campary Romance vd
Spaarnemeute a psa Oochigea´s Icekiss. V
sobotu sa do finále prebojovali aj slovenskí
reprezentanti, sučka talianskeho chrtíka
Adiah Mraja (maj. Martina Ružinská),
ktorá sa umiestnila na krásnom 5. mieste a
sučka faraónskeho psa Ebony Putimská
Brána (maj. Martina Baranová) s rovnako
krásnym 5. miestom.
NEDEĽA NA ME 2011

Aj nedeľa bola plná očakávania. Ráno nás

privítalo kvalitným lejakom, a tak whippetky
začínali svoje prvé kolo v daždi. Musím však
vyzdvihnúť mimoriadne kvalitný trávnatý
povrch dráhy, ktorý bol pravdepodobne
jedným z dôvodov, prečo aj v nepriaznivom
počasí nedošlo k žiadnym zraneniam
pretekárov. Počas jednotlivých behov sa
postupne vyjasňovalo a nakoniec sme sa
dočkali skutočne príjemného počasia.
Vipet Probaxon Asthon (maj. Juliana
Doležílková) podal ako vždy fantastický
výkon, v prvom rozbehu sa však do prvej
zatáčky nezmestil, zbrzdil a tak doťahoval
ostatných počas celej dráhy. V druhom kole
trošička zaspal na štarte a tak zrýchľoval a
naťahoval sa celé koliesko s Lanym v
majetku Krásových.
Aj ďalší naši zástupcovia v kategórii
whippetov podali solídne výkony. Rovnako u
sučky Chiméry Bohemia Snap Dog (maj.
Silvia Balogová) ako aj u psa Lionela ze
Spingbart Gou (maj. Ľuboš Csoglei) bolo
prvé kolo v podstate zoznámenie sa s traťou,
v druhom kole sa obaja zlepšili.
Coursing a dostihy 12/2012

18
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HISTORICKÝ ÚSPECH SLOVENSKA

Historický úspech Slovenska dosiahli
greyhoundi. Fantastický výkon počas rozbehu
a následne aj vo finále predviedla sučka
Gacsaj Pesta Magic Daj (maj. Igor Zuzčák),
ktorá sa stala víťazkou svojej kategórie a
zaslúžene získala titul Majstersky Európy!!!
Pre slovenský dostihový šport je takýto
úspech nevídaný! Ďalší fantastický úspech
dosiahol greyhound pes Fool Fighter
Jumping Jet (maj. Ratmír Mozolák), ktorý sa
napriek trom behom dokázal vo finále
prepracovať na 4. miesto!
ZÁVEROM

V závere by som zhodnotil Majstrovstvá
Európy 2011 v dostihoch ako jedny z
najkrajších veľkých podujatí, ktorých som sa
doposiaľ zúčastnil. Krásne počasie,
organizácia zvládnutá na jednotku, dráha, na
môj vkus trochu guľatá, no s fantastickým
trávnikom a super obsluhou. Celej našej
výprave blahoželám k podaným výkonom,
ktoré boli okorenené aj účasťami vo finále a
kovom najcennejším!!!

Foto: Dietz Helmut
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PRÁCA
S CHRTOM
Text: Ratmír Mozolák
Foto: galéria Slovenského Dostihového Greyhound Zväzu

Každý rok pribúdajú noví začínajúci majitelia, ktorí nemajú dostatočné skúsenosti s
tréningom a stravovaním dostihového chrta. Tento zaujímavý článok o spôsobe udržania
greyhounda v dostihovej kondícii počas celého roka je však zaujímavý nielen pre nich...

OBDOBIE MIMO SEZÓNY

K napísaniu tohto článku som sa rozhodol po
nedávnom rozhovore s Dášou (Šulekovou predsedkyňou RHS, pozn. red.). Každý rok sú v
klube noví začínajúci majitelia a nemajú
skúsenosti, ako robiť so svojim chrtom. Opíšem
tu moje skúsenosti, ako to robím ja s mojim
greyhoundom.
V tomto období mimo sezóny si pes užíva
odpočinok a to od záťaže telesnej, tak isto aj
jeho stravovanie je odľahčené, aby sa celý jeho
metabolizmus tiež zrelaxoval po ťažkej sezóne.
S chrtom chodím 3-krát denne na prechádzky,
z toho jedna hodinová. V tomto období kŕmim
granulami Red Mills Tracker, ktoré sú na tento
účel – kŕmenie mimo sezóny, určené. Toto
obdobie trvá od skončenia sezóny do času, keď
teploty vystúpia na približne 8°C, teda zhruba
do februára, marca.
Potom sa začínajú sa tréningy pri bicykli na
celkové rozhýbanie sa a posilnenie práce srdca a
pľúc. Voľným klusom jedným smerom
približne 2 - 2,5 km, naspäť pokračujem klusom
s jednou prípadne dvoma vložkami zrýchleného
klusu približne 100 - 150m, potom znova voľný
klus. Zrýchlené tempo iba do tej miery, aby pes
nenacválal. V tomto čase kŕmim granulami
Racer.

Po dvoch až troch týždňoch začínajú tréningy
silové za navijákom do kopca, dva až tri behy na
vzdialenosť približne 70 m. Tu začínam
prikrmovať Xcelom, je to vysoko výdatné
krmivo, ktoré sa primiešava cca 30-40 %.
OBDOBIE POČAS DOSTIHOVEJ SEZÓNY

Keď začne dostihová sezóna, prispôsobujú sa
tréningy psovi, to znamená jeho nálade a chuti
trénovať. Mám skúsenosť, že ak je medzi
dostihmi jeden víkend pauza, môže sa zaradiť
kopec alebo bicykel. Treba sa ale vždy
rozhodovať podľa psa. V zásade platí, že treba
skončiť s každou činnosťou pokiaľ ho to najviac
baví a chce znova, to je moment, kedy treba
skončiť, aby si nabudúce spomenul, že to bolo
veľmi zábavné, čo naposledy robil. Ak sa to len
raz preženie a jemu sa to znechutí, tak sa s ním
už ťažko pracuje.
Niečo ku kŕmeniu okolo dostihov. Deň pred
dostihmi pridám do krmiva trochu surovej
mletej hovädzej pečene, kvôli obsahu železa a
prenosu kyslíka do svalov. Ráno pred dostihmi
podávam zmes so sušeným mliekom trochou
pečene a glukózy, zvyčajne zamiešam s
rajčinovou šťavou, pôsobí proti kŕčom. Po
dostihu podávam vodu s glukózou, ale až po
vychodení, a dostane aj kúsok nesolenej
slaninky, lepšie udržuje vodu.
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NA ZÁVER NIEČO O GRANULÁCH

Nakoniec ešte niečo ku granulám. Na moju
žiadosť mi priamo od Red Millsu poslali obsah
doplnkových látok obsiahnutých v ich
granulách. Sú to látky na podporu tvorby svalov
a na regeneráciu po záťaži. Ak sa niekto
zaoberal niekedy cvičením, tak mu to niečo
napovie.

Foto: galéria p. Mozoláka

Psa treba najskôr riadne vychodiť, najmenej pol
hodiny, to platí samozrejme aj pred dostihom.
Po príchode domov dostane, je na to zvyknutý a
teší sa na to, surové mleté hovädzie so
zeleninou, vajcom, rajčinovou šťavou,
ovsenými vločkami a nakrájaným tmavým
chlebom. Ďalšie dni zase granule. Dôležitá je
voda. Zistil som, že ju musí mať doma na
viacerých miestach. Tak isto na dostihoch,
niektorí psi od nervozity nechcú piť. V takom
prípade treba psovi v malých dávkach podávať
vodu injekčnou striekačkou. Namasírovať by sa
mal pes deň pred dostihom, tesne pred dostihom
je to už len kvôli miestnemu prehriatiu svalov.

Foto: galéria Slovenského Dostihového Greyhound Zväzu

Racer
L-carnitine content of about 26 mg/kg and
creatine about 2800 mg/kg
BCAA = 4.1 %, Glutamate + Glutamine = 3.5 %
Xcel
L-carnitine content of about 32 mg/kg and
creatine of about 3500 mg/kg
BCAA = 5.52 % (+-30 g/15 kg, 1 g/0,5 kg),
Glutamate + Glutamine = 4.6 %
Ak by mal niekto nejaké otázky ohľadom témy,
napíšte mi na adresu: ratmir1@gmail.com
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ĎAKUJEME SPONZOROM

KÚPEĽŇOVÉ ŠTÚDIO

www.doss.sk
www.pharmacopola.sk

www.dgdoggear.com

www.anubiswear.eu

