
XX. ročník - Záhorácka zimná liga kynológov 2016/2017 

Trocha histórie: Začiatok tohto podujatia siaha až do roku 1986. Neskôr okolo roku 1989 bolo prerušené  

/politika/ a znovu táto súťaž začala v roku 1997 a trvá až dodnes. 

Kde sa vzali hovawarti?  V priebehu posledných ročníkov a 

zopár účastí jednotlivých hovawartov vznikol nápad, že by 

sme sa mohli pridať ako klub a podporiť našich členov 

k väčšej aktivite a pravidelnému tréningu aj počas zimných 

mesiacov. 

Dôvod: Počas minulých rokov som sledoval psov 

s trojoddielovými skúškami, a tak som predpokladal, že 

zoberú ZZLK  ako zaujímavú výzvu, nakoľko dvojoddielový 

pretek je pre hovawarta nielen jednoduchší, ale je to aj 

menšia záťaž na psychiku. Nakoniec treba povedať, že som 

to predpokladal aj vďaka tomu, že spojenie poslušnosti a 

stôp je pre hovíkov fakt super. A preto sme sa rozhodli 

podporiť práve stopárske kolo a čakali sme super účasť. 

O čom to je: Zimná liga sa skladá zo štyroch pretekov a to dvoch stopárskych a dvoch obranářských, a teda vždy 

poslušnosť a obrana alebo poslušnosť a stopa. V súčtoch sa hodnotí obranár a stopár plus majster Záhoria – 

psovod musí mať trvalé bydlisko na Záhorí. ☺  

Štartuje sa v kategóriách SVV1 a IPO1 a 

súčasťou každého kola je aj pretek podľa BH. 

Terajší  ročník: Tak ako som spomínal, očakávali sme väčšiu účast 

Hovawartov, ale aj tak sme boli počtom účatníkov druhí po NO. 

A týmto by som chcel poďakovať psovodom a psom, ktorí nás 

reprezentovali!!! 

BH:  Atos Karpatská perla a Zuzana Sabolová 

Alex ze Žďárské vrchoviny a Angelika Petrová 

 SVV1: Damián Katčina smečka a Eva Markgrafová (v stopárskom kole) 

  Damián Katčina smečka a Katka Houšková (v obranárskom kole) 

 

 IPO1: Drákulka Katčina smečka a Katka Houšková (vo všetkých kolách ZZLK) 

Jantar Kráľovská stráž a Marián Lukáč (v jednom stopárskom a jednom obranárskom kole) 

  Alvin Skrytý prízrak a Tibor Varga (v oboch stopárskych kolách) 



Víťazi jednotlivých kategórií v rámci plemena hovawart sa stali: 

 BH:   Atos Karpatská perla 

SVV1:  Damián Katčina smečka 

IPO1:  Drákulka Katčina smečka 

NAJ stopár:  Drákulka Katčina smečka 

NAJ obranár:  Jantar Kráľovská stráž 

 

Plemeno HOVAWART sa zároveň stalo víťazným plemenom ligy!  Vzhľadom k administratívnej chybe bolo 

vyhlásené až dodatočne a pohár pre nás hovawartov som prevzal z rúk hlavného organizátora p. Bolebrucha /u 

neho doma/ až dodatočne ☺☺☺  

 

A takto sa umiestnili hovawarti v rámci konkurencie všetkých plemien: 

 SVV1 – 3. miesto Damián Katčina smečka  

 IPO1 – 2. miesto Drákulka Katčina smečka, 3. miesto Jantar Kráľovská stráž  

  

Celkovo  sa XX. ročníku ZZLK zúčastnilo 31 psov!!! 

 

Teším sa na XXI. ročník ligy a prajem všetkým pracovným hovawartom chuť do práce!!! 

 

Roman Rakovan 

Výcvikový referent SHK 

 

 

 


