Vyhodnocení výcvikové činnosti SKS TART z.s. za rok 2020
Vyhodnocení uplynulé výcvikové sezony bude velmi stručné, vzhledem k přetrvávající pandemii
Covid-19. Opatření vlády a omezující nařízení se vztahovala plně na naši činnost. Ta začala platit
krátce po doškolení rozhodčích a krátce před první akcí z plánu práce, který byl schválen tradičně
únorovou Valnou hromadou. Všechny plánované akce byly připraveny a zajištěny. Naše první akce
se uskutečnily po částečném uvolnění restriktivních opatření, bohužel ne na dlouhou dobu a došlo
k dalšímu ukončení činnosti, které trvalo až do ukončení výcvikové sezony.
Takže výcviková sezona začala prakticky 13. června prvními zkouškami z výkonu a končila
posledními dny měsíce září. Jedny zkoušky byly zrušeny z organizačních důvodů a z důvodů Covidu19 dalších 11. Z důvodů nákazové situace bylo zrušeno 10 závodů, z toho 2 byly přesunuty na jiný
termín, ve kterém se uskutečnily. Provedeno bylo 15 zkoušek z výkonu. Rovněž se neuskutečnilo
Mistrovství republiky jak obranářů, tak stopařů. U toho bych se chtěl trochu zastavit. V době
zasílání přihlášek na obranářskou část nehrozila pandemie, přesto bylo přihlášeno jen 12
závodníků, což je nejmenší počet, ale již v minulosti zaznamenán byl. K takto nízkému zájmu o
účast došlo i přesto, že zájemci měli na základě svých požadavků dostatečný časový prostor k
podání přihlášek. A rovněž v době přihlášení nehrozilo nebezpečí nekonání akce z důvodu nákazy.
Přesto se přihlásilo pouze 12 zájemců!!! Ti největší kritici systému „výběru“ na MR stopařů se
samozřejmě nepřihlásili, přestože na obranářskou část přihlášeni byli. Z toho vyplývá jediný závěr.
Psovodi nemají v podstatě zájem o účast ve stopařích, protože vědí, že neuspějí, ale jde jim pouze o
vyhodnocení ve všestranných, kam je posunou výsledky z obranářů. A jelikož se obranář nekonal,
nemohlo být vyhodnocení všestranných, tudíž o stopaře najednou není zájem.
Zde chci vyzvednout 2 závodníky, kteří se jako jediní přihlásili do obou částí Mistrovství a již v
minulých ročnících s přihlášenými psy dokázali v obou částech Mistrovství dosáhnout velmi
solidních výsledků. Jsou to Petr Zifčák a Honza Šťastný. Vím dobře, že se oba velmi odpovědně
připravovali i na rok 2020. Za to jim patří upřímný dík.
Ještě malá poznámka ke zkouškám z výkonu. Zaznamenal jsem podle soupisek, že organizátor
zkoušek má zájem udělat zkoušku tak do minimálního počtu 5 účastníků. Na zkoušku tak nastoupí
psovodi, jejichž psi absolutně nemají ambice na splnění zkoušky a končí hned v první disciplíně.
Toto není dobrý trend a zkresluje připravenost psovodů při vyhodnocování úspěšnosti zkoušek.
Zvláště když velké množství akcí se koná právě za účasti minimálního počtu přihlášených psovodů.
Jak jsem již výše uvedl, v uplynulé výcvikové sezoně se konaly pouze 2 závody posunuté z jara do
doby uvolnění restrikcí. Oba pořádané regionem Ústí nad Labem.
Otevírání studánek – 20.6. - Ústí nad Labem
Závod byl pořádán dle NZŘ a ZŘ TART. V kategorii TART byly následující disciplíny:
- hladké zadržení
- zadržení v kruhu
- zadržení za ztížených podmínek
- výtržnost
- kontrolní výkon
Akce byla perfektně organizačně zajištěna, střídání disciplín TART a NZŘ na výcvikové ploše bylo
velice atraktivními i pro diváky, kterých se tohoto závodu zúčastnilo mnohem více než obvykle. Díky
velice malému kolektivu pořadatelů pod taktovkou Nelly Kováříkové a Petra Urbana byli všichni
přítomní spokojeni. Perfektní bylo rovněž sponzorské zajištění celé akce firmou BRIT. V kategorii
TART se zúčastnilo 16 závodníků. Figurovali pp. Srb, Pachman a Novotný. Posuzoval p. Komárek.

Pořadí na předních místech:
1. Jakub Karbusický – Canibal – PČR S hl.m.Prahy
2. René Janeba – Domingo – region Kolín
3. Petra Adamcová – Dar Fox – MP Ústí n/L
4. Radek Bohata – Dorneus
5. Miroslava Přibáňová – Ras SP Berry
Pohár Osvobození 8.8. - Ústí nad Labem
Tradiční závod byl pořádán v následujících disciplínách:
- poslušnost dle T1, ZMT, T1, OPT1, OPPT3 a trojboj, který se sestával ze
• zadržení proti slabému proudu vody
• zákroku v místnosti
• zadržení proti nastartované motorové pile
Celá akce byla perfektně připravena a zajištěna. Přihlášeno bylo rekordních 45 účastníků, bohužel
ne všichni do závodu nastoupili.
Účast v jednotlivých kategoriích:
poslušnost T1 – 6 lidí
ZMT 4 lidi
T1 – 9 lidí
OPT1 – 3 lidi
OPT3 – 6 lidí
trojboj – 11 lidí
Závod figurovali pp. Reissinger, Pachman a Srb. Posuzovali pí. Kováříková, p. Komárek a p. Urban
jako hospitant.
Vítězové jednotlivých kategorií:
Poslušnost T1 Eva Vyčichlová – Darcy Fenixův měsíc
ZMT
Čestmír Kopřiva – Cheimo Buranos Lobos
T1
Jolana Novotná – Jeffy z Jirkova dvora – region Kolín
OPT1
Tereza Frýdlová – Fram Black Ader Bohemia
OPT3
Petra Adamcová – Fox – MP Ústí n/L
Trojboj
Jakub Hyxa – Extrém – VS Liberec
Vyhodnocení zkouškové činnosti
V uplynulé výcvikové sezoně bylo přes výše uvedené problémy uspořádáno 17 zkoušek. Podíl
jednotlivých regionů byl následující:
Praha-venkov 8 z toho 2 na LVT
Ústí n/L
5 z toho 1 na závodě a 2 na LVT
Kolín
2
mimo TART 3

Celkem nastoupilo 121 účastníků, z toho úspěšných bylo 92. Rozdělení podle druhů a stupňů
zkoušek:
ZMT

T1

T2

T3

OPT1

OPT2

OPT3

SPT1

SPT2

SPT3

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

34

22

15

14

5

5

2

2

33

16

12

10

4

3

15

11

8

7

3

2

Tak tolik asi k vyhodnocení nejslabší výcvikové sezony v historii SKS TART z.s. Bohužel.

předseda Výcvikové komise
Mgr. Jan Komárek

