
atímco loni pfiijelo do Budape‰ti
368 soutûÏících, leto‰ní klání jich
pfiilákalo uÏ 427. Sbor mezinárod-

ních rozhodãích posuzoval ve sloÏení
Goran Bodegard (·védsko), Tamás Jak-
kel (Maìarsko), Steffi Kirsbichler (Ra-
kousko) a Hans Müller (prezident FCI,
·v˘carsko).

JAK SE SOUTùÎÍ?
V Maìarsku je soutûÏ ‰ampionÛ otevfiená
pro jakékoliv psy s titulem inter‰ampion,
národní ‰ampion kterékoliv ãlenské zemû
FCI nebo junior ‰ampion Maìarska. Akce
probíhá podobnû jako jednodenní v˘sta-
va, vypsána je v‰ak pouze tfiída ‰ampionÛ
psÛ a fen, vítûz plemene postupuje do
soutûÏe ve své skupinû FCI a vítûz BIS se
stává Psem roku. V porotû obvykle najde-

te renomované zahraniãní rozhodãí a to
povût‰inou takové, které v prÛbûhu roku
v Maìarsku pfiíli‰ ãasto nepotkáte, snad
s v˘jimkou prezidenta FCI. Ten je
v Maìarsku pomûrnû ãast˘m a váÏen˘m
hostem. SoutûÏ BIG nikdy nehodnotí
stejná osoba, která posuzovala plemeno
v kruhu, vítûze BIS vybírá kompletní
porota pomocí nevefiejného bodování.
V kruhu se hodnotí tzv. anglick˘m systé-
mem, rozhodãí nepí‰í posudky, ale stano-
vují pofiadí prvních ãtyfi ve tfiídû, pfiiãemÏ
vítûz získává diplom Vítûze tfiídy ‰ampio-
nÛ. Nejlep‰í pes a fena se sejdou v soutû-
Ïi o titul Vítûz plemene (BOB), jenÏ
postoupí do finále skupiny FCI (BIG).
VítûzÛm skupin FCI náleÏí titul Cham-
pion of Champion’s. Ti nejlep‰í z nejlep-
‰ích se utkají o titul Pes roku, kter˘ je oce-
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Vítûz soutûÏe maìarsk˘ch
národních plemen – puli 

„KdyÏ se chce, v‰echno jde,“ fiíkávala moje babiãka. Organizátofii soutûÏe
‰ampion ‰ampionÛ na Slovensku a v Maìarsku si to vzali k srdci a po nûkolika
letech, kdy se obû akce konaly v obou zemích v jeden den, se domluvili na
zmûnû termínu tak, Ïe se letos daly zvládnout za víkend docela pohodlnû.

Úspû‰ná
Gessi Modr˘
kvût, maj. L .
Brychtová

Psem roku
2004 se stal
irsk˘ vlkodav
Dunhill’s
Tara, maj. C.
a T. Juhász 
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