ZIMNÍ ZÁVOD DVOJIC V ČÁSLAVI
Dne 29.2.2020 pořádala Základní kynologická organizace Čáslav XXII. ročník zimního závodu
dvojic. Za městskou policii Kutná Hora do toho závodu nastoupil psovod Martin Jílek se svým
služebním psem Grim Meggan Bohemia rasy belgický ovčák – malinois s dvojicí Jakubem Klímou a
jeho psem Chilli Chaos Tajpan rasy německý boxer v kategorii IGP 1. V závodě se hodnotí součet
bodů obou psovodů jak v poslušnosti tak i v obraně. Delegovaným rozhodčím od ČKS byl pro tento
závod p. Robert Fagoš a svazový figurant Lukáš Čejka.
Jako první k poslušnosti nastoupil Jakub s Chillim, který byl hodnocený za celkovou
ovladatelnost psa, chůzi, projev, přesnost a rychlost, procházel se psem skupinkou osob a poté za
chůze bez zastavení prováděl se psem polohy sedni a lehni s přivoláním. Zakončil svojí část volným
aportem, který se provádí s činkou o váze 650g.
Druhý z dvojice Martin a Grim se poté zhostili cviků dlouhodobého odložení, aportu přes 1m
překážku, áčko (výška 180cm) a vysílačka přes celý plac s odložením do lehu. Grim byl v dobrém
rozpoložení a cviky prováděl rychle se zájmem avšak s drobnými nepřesnostmi. Po ukončení celého
sektoru poslušností byl závod natolik vyhrocený, že rozdíl mezi námi a další dvojicí byl pouze 1b., což
je s nadsázkou řečeno jedno špatné podívání psa a všem bylo více než jasné, že celý závod rozhodne
obrana.
Do obrany nastoupil první boxer Chilli, který předvedl velmi pěknou obranu s razantními zákusy
v rozsahu vyštěkání figuranta v zástěně s odvoláním, kde Chilli ztratil pár bodů za ne úplně přesné
odvolání. Poté následoval útěk figuranta s pouštěním psa, kde nebylo prakticky co vytknout. Dále
znovu útok figuranta na psa, kde Chilli musel vydržet 2 rány obuškem a znovu pustit. Pak už se psem
Kuba odešel do vzdálenosti 30 kroků odkud na ně figurant zaútočil a pes předvedl opět tvrdý a
razantní zákus s pouštěním. Celkový počet bodů 95 (max 100).
Jako druhý se připravil maliňák Grim. Vyštěkání v maketě proběhlo bez výtek rozhodčího,
následovalo odvolání, kde si pes vymahal kousání a u nohy byl poměrně neklidný. Poté následoval
pokus o útěk figuranta, kde už mohl konečně Grim „kousnout“. Provedl dynamický útěk s razantním
zákusem a bojem na rukávu. Pouštění proběhlo v pořádku a další útok figuranta opět Grim zlikvidoval
razantním zákusem a po celou dobu tlačení a i přes 2 rány vedené na záď psa neustále s figurantem
bojoval. Poté kontrolní výkon na vzdálenost 30 kroků, kde se opět zopakoval drobný neklid u nohy
psovoda. Po vypuštění psa došlo znovu k velmi razantnímu zákroku a 36kg Grim byl celý ve vzduchu.
Pouštění proběhlo dle rozhodčího p. Fagoše s drobnou prodlevou. Celkový počet bodů 93.

Tímto výkonem bylo rozhodnuto a nikdo ze soupeřů už nedokázal svými body dvojici Martina
s Grimem a Jakuba s Chillim překonat. Podařilo se tak vybojovat 1. místo na zimním závodě dvojic
v Čáslavi.

