
e to canicrossov˘ závod, kter˘ je
extrémnû nároãn˘ nejen sv˘m
stoupáním, kde si pod kopcem

fiíkáte, to se nedá ani vyjít, natoÏ vybûh-
nout. Nároãné a nebezpeãné jsou i sebû-
hy, kde se projeví, nakolik je vá‰ pes ovla-
dateln˘. Svou nároãnost závod ukáÏe i ve
své délce a ãetnosti etap, bûhem 9 dnÛ se
odbûhá 13 aÏ 15 etap.
Tentokrát je v‰ak Montagna pouze
víkendové klání, neboÈ absence hlavního
sponzora je znát. Snad i proto je na‰e
v˘prava tak málo poãetná. O to více je
v‰ak veselá. 
Dorazily jsme den pfied první etapou,
abychom se trochu aklimatizovaly, po-

rozhlédly po horách a samozfiejmû také
po soupefiích. Vlastnû hlavnû po soupefi-
kách. 
Zaãíná se noãní etapou v malém lyÏafi-
ském stfiedisku Combelouviere. Noãní
zfiejmû proto, aby startovní pole profiídlo,
neboÈ druh˘ den jsem vidûla nejednoho
závodníka se zavázan˘m kotníkem ãi
kolenem. Startuje se po dvojicích s minu-
tov˘mi intervaly do prudké sjezdovky,
dále úzkou klikatou cestiãkou lesem
a koneãnû po tfiech kilometrech pfiijde
klesání prudk˘mi serpentinami. V jedné
z nich asi patnáct závodníkÛ odboãuje
‰patn˘m smûrem, mezi nimi bohuÏel
i Martina, a tak mají o kopeãek navíc
a ztrátu drahocenn˘ch vtefiin. Pak uÏ jen
jeden prudk˘ v˘bûh, kilometrov˘ sebûh
a zpût pfies sjezdovku do cíle. Hurá!
Druhá etapa se bûÏí v opaãném smûru
neÏ noãní. Start je hromadn˘, tak se tisk-
neme s ostatními 50 nedoãkavci na star-
tovní ãáfie, psi jsou natû‰ení, ‰tûkají a pfii
odpoãítávání posledních vtefiin se opíra-
jí do postrojÛ. Start! Není jednoduché
udrÏet správn˘ smûr, rychlost v takovém
poãtu psÛ a nezamotat se se soupefiem.
Mnû se to bohuÏel nedafií, uÏ mám pod
sebou cizího psa a nakonec i závodníka.

Rozmotat a bûÏíme dál. Vepfiedu si psi
trochu nadávají, ale protoÏe první polo-
vina tratû je do kopce, startovní pole se
roztrhá a uÏ se bûÏí pûknû, aÏ na to pfie-
v˘‰ení. Druhá polovina je lesem z kopce,
pozor na kotníky, sjezdovka a jsme v cíli
druhé etapy. Martiny Dak táhnul tak, aÏ
si sedfiel kÛÏi na pol‰táficích. Není to
dobré, neboÈ nás ãeká je‰tû jedna posled-
ní etapa a to nejdel‰í s nepfiíjemn˘mi
kameny a ‰tûrkem. 
Je zajímavé, Ïe u nás se bûhají v‰echny

závody na mûkkém povrchu, lesní ãi pol-
ní cesty, dbá se o bezpeãnost, ale ve
Francii se tímto naprosto nezab˘vají –
ostré kameny, prudké sebûhy, voda, je to
velmi pfiírodní. 
A poslední tfietí etapa je pfiebûh z mûs-
teãka Valmorell do Combelouviere. Je to
nejdel‰í závod, kolem 7 km. JelikoÏ panu-
jí znaãná tepla, je potfieba psy dobfie
zavodnit a namoãit, protoÏe témûfi celá
etapa se bûÏí po slunci. Start probíhá dle
v˘sledkÛ ranní etapy po dvojicích, minu-
tové intervaly. Prvních asi 800 metrÛ se
bûÏí centrem Valmorellu, kde jsou po
obou stranách ‰palíry divákÛ a fandí, to
je krásn˘ záÏitek. Na konci mûsteãka se
probûhne uÏ‰í tunel a za ním hurá vzhÛ-
ru do kopcÛ. Po cestû je je‰tû pfiipraven
bazének pro psy na osvûÏení. Poslední
dva kilometry lesem z kopce a cíl. 
Veãer nás ãeká vyhla‰ování, pro nás vel-
mi pfiíjemná záleÏitost, neboÈ Martina
s Dakem i s jeho tlapkami si vybûhli
vítûzství a já s Aimou tfietí místo. V muÏ-
ské kategorii zvítûzil neporaziteln˘ Alain
Liotard.
Je ‰koda, Ïe leto‰ní Montagna byla jen
víkendová, ale vûfiím, Ïe pfií‰tí rok organi-
zátofii najdou sponzory pro tak pûkn˘
a nároãn˘ závod, abychom mohli zase
porovnat síly s na‰imi soupefii ze zahra-
niãí. Dûkujeme v‰em, kdo na nás mysleli,
abychom se neztratily po cestû, a také
tûm, kdo nám drÏeli palce.

Ivana Mrázová

J

Ivana Mrázová s Aimou 
a Martina ·tûpánková s Dakem

První 
a tfietí místo
v kategorii 
Ïen bylo pro
na‰e úãastnice
velk˘m
úspûchem
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Zabalit nejnutnûj‰í, nezapomenout na postroje
a hlavnû na psy. A jedeme. Rok utekl jako voda 
a my vyráÏíme na nám jiÏ dobfie znám˘ závod 4 pat
Cross des Montagnes v Savojsk˘ch Alpách ve Francii.

V˘sledky:
PES CELKOV¯ âAS

MUÎI
1. Liotard Alain ohafi 0:51:48
2. Vernimont Damien ohafi 0:55:05
3. Bodin Norbert ohafi 0:55:41

ÎENY
1. ·tûpánková Martina am. pitbulteriér 

Dak 1:05:14
2. Marcoult Séverine ohafi 1:07:50
3. Mrázová Ivana beauceron 

Aima 1:11:11

CANICROSSOVÝ ZÁVOD
-Trophee 4 pat Cross des Montagnes 2004
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