
usherská sezona závodÛ na su-
chu zaãíná dle pravidel sportov-
ního fiádu 14. záfií. JiÏ se stává

pravidlem, Ïe na první závody se sjíÏdûjí
závodníci do Dûãína. Zejména individua-
listé, tedy canicrossafii a scooterjerinkáfii,
se nemohou doãkat prvního závodu, kde
porovnají svoje síly, pfiedstaví pfiírÛstky
a otestují jednoroãky na prvním mûfiení

sil. Z loÀska jiÏ vût‰ina startujících znala
nástrahy mûstského 1,6 km dlouhého kri-
téria a nováãci tamûj‰í trati s úÏasem hle-
dûli na scenerie dûãínského podzámãí.
Ano, stejnû jako loni se sobotní etapy
odehrávaly v centru mûsta, se startem
u pfiístavi‰tû turistick˘ch lodí. 

V̆ letníci z nedalek˘ch DráÏìan se nesta-
ãili divit, kdyÏ jejich kolesov˘ parník pfii-
razil k molu a v ústrety jim bûÏeli blázni-
ví âe‰i se psy u pasu ãi pfied kolobûÏkou. 
Stejnû tak nechápali nûktefií nováãci pfii
pohledu na serpentiny ze zámeck˘ch
zahrad smûrem k cíli. A to si sobotní
poãasí usmyslilo, Ïe tak jednodu‰e jim to
nedaruje. Neustálé jemné mrholení
vytvofiilo na trati tu správnou konzisten-
ci pro smykové projíÏdûní zatáãek. Ne
v‰ichni v‰ak to tak pochopili, takÏe o pfie-
mety a odfiená kolena nebyla nouze. 
„Pane boÏe, taková zaãáteãnická chyba!“
lamentoval v cíli ostfiílen˘ harcovník
Pavel Îení‰ek ukazující odfiené koleno.
„Co koleno, ale ‰koda tûch kalhot,“ dopl-
Àoval dal‰í brusiã Jaroslav Fiala, b˘val˘
to motokrosov˘ reprezentant, „ale ta
spodní nemûla chybu,“ pochvaloval si
vydafien˘ smyk, z nûjÏ ho jeho dva has-
kouni profesorsky vytáhli.
A kdyÏ Michal Tobiá‰ek sjezdafisky zalehl
nad fiídítka a je‰tû povzbuzoval svého
Fleka (ESP), chtûl jsem coby organizátor
volat sanitku. Taky si posléze musel svÛj
utrÏen˘ nehet nechat odbornû o‰etfiit.
„Ale jinak super traÈ,“ pochvaloval si.

Pfiestalo pr‰et a slunce vysou‰elo bûÏ-
cÛm nebezpeãná místa, takÏe si Martin
Nehyba s Ferdou (ESP) mohli bez vût‰í-
ho nebezpeãí dobûhnout pro pohár nej-
rychlej‰ího bûÏce mûstského sprintu.
Nejrychlej‰í Ïenou byla SoÀa Klikarová
se Zulou (ESP) a z kolobûÏek se s tratí
nejlépe vypofiádali Vlastík KeltnerÛ
s Flekem (·ZP).
Pûtisetmetrovou traÈ absolvovalo i 12 dû-
tí, ti nejmen‰í s doprovodem. Nejrychleji
zabûhli Vlastík Srbek s Holly (ESP).
Po noãní etapû, kterou absolvovali jen
canicrossafii s ãelovkami a za svitu po-
chodní, se v‰ichni závodníci pfiesunuli do
dûji‰tû nedûlní etapy, do nedalek˘ch
Maxiãek. Za nádherného poãasí bez jedi-
ného mráãku (b˘vá snad jiÏ pravidlem)
absolvovali jak bûÏci, tak kolobûÏkáfii se
sv˘mi ãtyfinoh˘mi spolubojovníky 5,3 km
dlouhou etapu v pfiilehl˘ch lesích. 
O nejdramatiãtûj‰í souboj se postarali
nejlep‰í ãe‰tí canicrossafii Jirka Such˘
s Bessy (·ZP) a Martin Nehyba, kdy o pr-
venství musela rozhodnout cílová foto-
buÀka. ZároveÀ zmiÀovaní zabûhli
rekord Maxiãkovské tratû ãasem 16:04:24,
resp.16:04:45.
Nejrychlej‰í v kategorii SC2 byl Pavel
Îení‰ek s pÛjãen˘mi Dikem (irsk˘ setr)
a Aj‰im (SH), v SC1 SoÀa Klikarová se
Zoomem (ESP) a vyhrála i CCW, tento-
krát se Zulou (ESP). Vyhodnocováni byli
i veteráni nad 40 let, kdy nejlépe zabûhl
Ruda Homolka s Bodym (ESP).

Anna Toncarová
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SPORT

Sezona zaãala 17. záfií v Dûãínû

ACANAcross 2005
Prvním závodem z oficiálního termínového
kalendáfie podzimní sezony 2005 musherského
sportu byl Maxiãkovsk˘ ACANAcross.
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Pole závodníkÛ se dlouho
udrÏovalo pohromadû

V nároãném terénu museli bojovat
ze v‰ech sil – psi i závodníci

Na pfiivítanou svítilo sluníãko, pozdûji
ukázalo poãasí i svoji chmurnûj‰í tváfi
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Pro evropské
saÀové psy je
bûh Ïivotní
nutností

SP 11/05 64 Acana!pop  18.10.2005 11:30  Stránka 64


