
fiíjezd do malebného Szilvásváradu v‰ak
dal nevûfiícím Tomá‰Ûm za vyuãenou.
Mûsteãko leÏí stuleno pod dominantními

vrchy pohofií Bükk. Listnaté lesy byly ve sváteã-
ním – podzimní barvy jim snad namíchal sám
fauvistick˘ mistr – malífi Henri Matisse. A v‰ude
kolem – kam jen oko dohlédlo – samé barevné
kopce prozáfiené fiíjnov˘m sluncem. Po uher-
sk˘ch níÏinách ani veta… 

âESKÁ „MINIREPREZENTACE“
EUROCANICROSS 2004 pofiádali maìar‰tí pofia-
datelé pod patronací zbrusu nové organizace –
ECF (European Canicross Federation) od 8. do
10. fiíjna. Start a cíl byl na krásném „koÀském“
stadionu, kde se obvykle pofiádají parkury
a koãárové závody. V‰echny reprezentace cani-
crossovû vyspûl˘ch zemí, které se v páteãní veãer
pfiedstavily na osvûtleném stadionu pfii slavnost-
ním defilé, byly v plné zbroji (Francie, Belgie,
·v˘carsko, Polsko, Slovensko, Rakousko a samo-
zfiejmû domácí Maìarsko). 
V‰echny aÏ na ãeskou – pfiestoÏe právû na‰e
republika je v souãasnosti nejúspû‰nûj‰í evrop-
skou canicrossovou zemí. V Szilvásváradu hájilo
ãeské barvy sedm jmen, mezi nimi v‰ak chybûli
úfiadující mistfii Evropy a svûta (napfiíklad SoÀa
Klikarová, Martina ·tûpánková, Luká‰ BlaÏo,
Michael Chovanec ãi Jifií Such˘), coÏ pfiineslo
nejen nám, ale i pofiadatelÛm neskr˘vané zkla-
mání. Zda se ãeská „minireprezentace“ neztratí
mezi ostfiílen˘mi borci zvuãn˘ch jmen evrop-
sk˘ch velmocí, musela prokázat aÏ dvû – sobotní
a nedûlní – kola.

BIKEJÖRING
Bikejöring mûl na programu dva ‰estikilometro-
vé okruhy. Strm˘ kopec vystoupal na necel˘ch
dvou kilometrech o 150 v˘‰kov˘ch metrÛ. âes-
ká reprezentace (snad poprvé v historii) své
zástupce na startu nemûla – chybûla úfiadující
mistrynû Evropy Jana Porubská a vicemistrynû
SoÀa Klikarová, chybûl vicemistr Evropy Luká‰
BlaÏo… ·koda.
Ve tfiídû muÏÛ ve vûku od 18 do 39 let vyhrál
impozantním v˘konem ve druhém nedûlním kole
Belgiãan Philippe Wery s greystrem Coyotte
(v celkovém ãase 25 min. 38 sec.) pfied hork˘m
favoritem Francouzem Alexandrem Legrandem
s greystrem Toumem (25 min. 55 sec.) a bronzo-
v˘m Partickem Wirzem se psem Steelem ze ·v˘-
carska (25 min. 57 sec.) Wirz po prvním kole
vedl, ve druhém v‰ak (tûsnû) neodolal drtivému
nástupu soupefiÛ. ● Ve tfiídû muÏÛ nad 40 let se
z titulu evropského ‰ampiona radoval Rolf
Bürgin ze ·v˘carska s fenkou Kajsou (29 min. 46
sec.). Druh˘ byl Maìar Attila Tóth s dalmatinem
Vilim (30 min. 43 sec.) a bronzov˘ ·v˘car Jost
Kundert se psem Zeus (31 min. 19 sec.). ● Ve
tfiídû Ïen do 39 let vybojovala zlatou medaili ·v˘-
carka Nadine Zauggová s kfiíÏencem Joy (27 min
00 sec.) pfied Polkou Annou Bayerovou s kfiíÏen-
cem Koksem (28 min. 33 sec.) a dal‰í Polkou Ag-
nieszkou Rychwalskou s kfiíÏencem Wazkou (28
min. 59 sec.). ● Ve tfiídû Ïen nad 40 let podle
oãekávání jasnû dominovala fenomenální (a ne-
stárnoucí) Francouzka Emmanuelle Grisiusová
s greystrem Flechem (29 min. 06 sec.), která
excelentnû zvítûzila pfied Raku‰ankou Juttou
Weberovou se psem Selinou (57 min. 13 sec. -
!pov‰imnûte si ãasového odstupu!) a Polkou 
Malgorzatou Rychwalskou se sibifisk˘m hasky
Nukou (1 hod. 10 min. 05 sec.).
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STRMÉ KOPCE
v maďarské rovině
Pokud snad nechcete b˘t lynãováni, nefiíkejte proboha
pfied Ïádn˘m z nesãetn˘ch úãastníkÛ leto‰ního evropského
canicrossového a bikejöringového ‰ampionátu, Ïe
Maìarsko je nudnou a fádní rovinou. UÏ „vraÏedn˘“ profil
trati, kter˘ se objevil na webu, varoval. Av‰ak ruku na
srdce, nikdo z reprezentantÛ z devíti zemí jej asi nebral
pfiíli‰ váÏnû. VÏdyÈ uherské roviny jsou povûstné…

PBikejöringov˘
specialista
Francouz
Alexandre
Legrand 
s greystrem
Toumem získali
stfiíbrné medaile

SP 01/05 48-49 Zlatý canicross  7.12.2004 11:58  Stránka 48



CANICROSS
Canicross mûl pochopitelnû na programu rovnûÏ
dvû kola: v sobotním se startovalo intervalovû
(v minutov˘ch odstupech), v nedûli bûÏci bojo-
vali po hromadn˘ch startech.
V canicrossu nejmlad‰ích dûtí jsme své zástupce
nemûli. Své Ïelízko v ohni mûla ov‰em âeská
republika v kategorii chlapcÛ od 11 do 14 let
zásluhou Jana ·abaty. Pro mladého Honzu to byl
teprve druh˘ canicrossov˘ závod jeho kariéry
(jinak se ov‰em vûnuje orientaãnímu bûhu), sym-
patick˘ mladík si v‰ak se zku‰en˘m greystrem
Chuckem (b˘val˘ úspû‰n˘ leadr ve spfieÏení)
poãínal velmi dobfie. V sobotním 1200 metrÛ
dlouhém okruhu byl ·abata druh .̆ Po koneãném
úãtování se z titulu mistra Evropy radoval Polák
Marcin Ledzinski s greystrem Pellem (14 min. 10
sec.) O pouh˘ch sedm sekund za ním skonãil Jan
·abata s Chuckem (14 min. 17 sec.) a bronz zís-
kal Slovák David Jakubásek s greystrem Scottym
(15 min. 53 sec.)
Canicross „dospûl˘ch tfiíd“ mûl na programu
v sobotu okruh dlouh˘ 2,8 km a v nedûli 6 km.  
V hlavní kategorii muÏÛ od 19 do 40 let vybojo-
val zlato ‰estatfiicetil˘ Slovák Jaroslav Jakubásek
s greystrem Scottym (26 min. 09 sec.), kter˘ byl
pfiekvapivû nejrychlej‰í v obou okruzích. Zlep-
‰en˘m v˘konem v nedûlním kole se na druhé –
stfiíbrné – místo vyhoupl Francouz Jérome Gau-
bert s pointrem Tinou (26 min. 58 sec.). Bronz
vybojoval dvaadvacetilet˘ ãesk˘ zástupce Martin
Nehyba s greystrem Ferrari (27 min. 00 sec.).
Martin byl po prvním kole druh ,̆ v kole druhém

v‰ak nejtûsnûj‰ím rozdílem klesl na místo tfietí.
„Prozatím mi více vyhovují krat‰í tratû,“ pfiiznal
v cíli Martin Nehyba, kter˘ se dosud pfiedev‰ím
vûnoval závodÛm v agility. Konkurence v této tfií-
dû byla v Maìarsku vskutku vynikající, vÏdyÈ kla-
sifikováno bylo dvaatfiicet závodníkÛ. Se 17. pfiíã-
kou se tentokrát musel spokojit zku‰en˘ ãesk˘
reprezentant Petr Toncar s kfiíÏencem irského
setra Dikem (30 min. 45 sec.). ● Ve tfiídû muÏÛ
od 41 do 50 let zcela podle oãekávání zvítûzil
vynikající francouzsk˘ borec Norbert Bodin (kte-
r˘ by suverénnû vyhrál i v mlad‰í tfiídû!!!) s bel-
gick˘m ovãákem Retzem (25 min. 58 sec.).
Stfiíbro získal Belgiãan Rudi Vrijs s belgick˘m ov-
ãákem Atillou (29 min. 08 sec.) a bronz Francouz
Joòl Samuel s beauceronem Sagou (29 min. 36
sec.). âtvrtou pozici vybojoval ãesk˘ reprezen-
tant Rudolf Homolka s greystrem Buddym (29
min. 53 sec.). ● Ve tfiídû muÏÛ nad 51 let získal
zlato vynikajícím v˘konem zku‰en˘ francouzsk˘
reprezentant Yvon Lasbleiz s belgick˘m ovãákem
Mickym (31 min. 38 sec.) pfied sv˘m stfiíbrn˘m
krajanem Jacqusem Adamem s tervuerenem Sa-
vanem (33 min. 01 sec.) a bronzov˘m Maìarem
Dénesem Hársem s dobrmanem Kyrou (33 min.
16 sec.). Jedin˘ ãesk˘ zástupce této tfiídy J.
Monte Kvasnica s alja‰sk˘m malamutem „Fra-
mem“ Charismatic Shamanrock byl sedm˘ (43
min. 01 sec.). Populární Ameriãan a legendární
musher Tim White (prezident IFSS) obsadil
osmou pfiíãku (43 min. 55 sec.). ● Ve tfiídû
canicrossu Ïen v kategorii od 19 do 40 let byla
nejrychlej‰í v obou kolech âe‰ka Anna Ton-
carová s greystrem Easy (30 min. 52 sec.). Ne-
únavná úãastnice mnoha canicrossov˘ch závodÛ
se tak koneãnû doãkala svého nejv˘raznûj‰ího
Ïivotního úspûchu na mezinárodním poli.
„Z vítûzství mám obrovskou radost, Easy zvládla
skvûle hromadn˘ start a v obou kolech byla vyni-
kající,“ radovala se v cíli Anna Toncarová. I dru-
hé místo a stfiíbrn˘ pohár získala âe‰ka –
Martina Klime‰ová s fenkou greystra Porsche
(31 min. 32 sec.). Bronz pro domácí barvy zajis-
tila Maìarka Anikó Borbásné Rostás s maìar-
sk˘m ohafiem Elzou (31 min. 49 sec.).
V canicrossu Ïen od 41 do 50 let zvítûzila podle
oãekávání vynikající Francouzka Emmanuelle
Grisiusová s belgick˘m ovãákem Plume (33 min.
31 sec.) pfied svou krajankou Christine
Epaudovou se sibifisk˘m hasky Phangakou (36
min. 12 sec.) a bronzovou Maìarkou Erikou

Kochné Szilágyi se sibifisk˘m hasky Silverem (36
min. 59 sec.). Ve ‰tafetách jsme vloni pfii Euroca-
nicrossu v Polsku dominovali, letos v Maìarsku
jsme nepostavili ani jedinou. V muÏích zvítûzili
Francouzi (14 min. 38, 19 sec.) pfied Slováky
(14:38.31) a Maìary (14:38.38). V Ïenách byly
nejrychlej‰í Francouzky (14:02.13) pfied stfiíbr-
n˘mi ·v˘carkami (14:02.21) a bronzov˘mi Bel-
giãankami (14:02.29).

CO DODAT?
Maìar‰tí organizátofii pfiipravili Eurocanicross
2004 skuteãnû velmi dobfie a kvalitnû vãetnû kva-
lity ubytování závodníkÛ v blízkém kempu.
RovnûÏ novû vzniklá Evropská canicrossová fede-
race se pfiedstavila v dobrém svûtle a její snaha
dát kynologickému sportu, jehoÏ úroveÀ a obliba
neustále ve svûtû roste, pevná pravidla a fiád, je
více neÏ chvályhodná. Malá – sedmiãlenná – ães-
ká reprezentace urãitû zanechala na mezinárod-
ním kolbi‰ti dobr˘ dojem. Pfii na‰í vy‰‰í úãasti
v‰ak mohly b˘t ãeské úspûchy nepochybnû je‰tû
v˘raznûj‰í. Jaroslav Monte Kvasnica

Teprve tfiináctiletá Delphine
Coudurierová s irsk˘m setrem

Vítûzka dvojnásobného zlata –
Francouzska Emmanuelle Grisiusová

Jan ·abata nám ve tfiídû chlapcÛ udûlal
radost – s Chuckem získal druhé místo
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Z kategorie veteránÛ
– Rudolf Homolka

s greystrem 
Buddym
(vpravo)
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