Mistrovství České republiky ve výkonu Dobrmanů pro rok 2007 pořádala
z pověření MSDK Základní kynologická organizace Bedea Kroměříž
dne 27.10.2007. Akci posuzoval rozhodčí MVDr. Stanislav Vodička.
MR se konalo jen díky vysokému nasazení p. Růžičky, jeho kolektivu
a i osobními obětmi některých účastníků.
Za velmi nešťastné považuji zejména to, že se ve stejný termín konala další prestižní
akce a to Mistrovství DKČR ve výkonu Dobrmanů podle IPO3 & IPO1. Česká republika
nemá mnoho závodníků a dvě akce ve stejném termínu musely minimálně jednu z akcí
zákonitě ohrozit. Na jednu stranu je v ČR zákonem diskriminována skupina závodníků
s okupírovanými dobrmany a na druhou stranu si my, diskriminujeme ty závodníky, kteří
mají psy nekupírované !
Výsledky

Kategorie IPO3
1.místo Skořepa Jan & Gerios Calibra Magic
2.místo Růžičková Jana & Apollo v. Römerkastell
3.místo Chrástková Lucie & Billy Boy z Budačiny

body : 90-75-75
body : 17-96-92
body : 10-81-84

Kategorie IPO1
1.místo Houšková Markéta & Kevin Black Gong
2.místo Palátová Jana & Nightwish Aphrodite
3.místo Brtníková Marta & Erika Passo Doble

body : 83-92-92
body : 83-74-90
body : 85-83-13

K samotným výkonům jen krátce. Vítězné dvojici v kategorii IPO3 byla vytýkána
především nesoustředěnost, neklid a nervozita. Apollo je mladý pes s velmi slibnou
budoucností, předvedl vynikající výkon, rozhodčí chválil jeho pěknou, živou a přesnou
práci na poslušnosti i obranách (neoběhl 2 makety). Je nutno brát na vědomí, že se
zúčastnil jen proto, aby se MR mohlo konat a neměl za sebou v tréninku jedinou stopu
podle IPO3 bez motivací! Kevin předvedl také velmi vyrovnaný výkon, jen na stopě
trochu víc ověřoval lomy. Aphrodite hárala, na stopě přešla poslední předmět a na
poslušnosti jí byla vytýkána, až moc velká živost a chuť do práce, která vedla
k nepřesnému provádění cviků, při kontroláku se urvala. Erika nastoupila, aby
zachránila kategorii IPO1, dobrá stopa i poslušnost, při obraně bohužel nechytla
figuranta při útěku.
Iva Haiderová

