
Majstrovstvá sveta IHF v stopách 2017 vo Vranove nad Topľou 

 
V dňoch 4.-5. novembra 2017 sa vo Vranove nad Topľou uskutočnili Majstrovstvá 

sveta v stopovaní plemena Hovawart, ktorých konanie odsúhlasil výbor SHK už pred pár 
rokmi v spolupráci s KK Vranov nad Topľou. 

Samotná príprava - tlačivá, sponzori, pomocníci atď, trvala niekoľko mesiacov. 
Za seba ďakujem organizátorom, samozrejme šlapačom  a rozhodcom, ktorým 

prenechám hodnotenie pretekov. 
 

 

"V dňoch 4-5.11.2017 som organizoval a posudzoval Majstrovstvá sveta hovawartov 

stopárov podľa IPO FH. " 

 
"Som veľmi rád, že sa stretlo až 15 psov na takomto medzinárodnom podujatí. S  plemenom 
Hovawart som sa na MS stretol druhý krát. Prvý krát som ho posudzoval v Čechách, kde ma 
milo prekvapilo, akú prácu predviedli niektorý jednotlivci. Stopy tam boli položené vo 
vyššom poraste,  a tak som vo Vranove nad Topľou zvolil terény  na nedávno siatej ozimine. 
Všetky stopy som zakreslil a na ich kladenie som povolal  zodpovedných ľudí, ktorí mi 
pomáhajú pri organizovaní každej súťaže vo Vranovskom klube. Títo ľudia sa budú 
spolupodieľať ako kľadači stôp pri organizovaní MS IPO FH  2018 vo Vranove nad Topľou. 
Ich prácu poznám a verím im. Počas dvoch dní som odposudzoval 15 psov. K jednotlivým 
výkonom sa nebudem vyjadrovať. A však žiadny pes nepodal zlý výkon. Niektorí psi 
stopovali veľmi pekne, ale pri menšom probléme nevedeli stopy vyriešiť. Veľmi peknú prácu 
predviedla maďarská pretekárka Erika Pálne-Toth, ktorá pracovala bez stopovačky. Je však 
škoda, že  skončila na lome z oblúka / prešla lom /. Ďalšia súťažiaca z Nemecka, p. Sabine 
Kessler, ktorá pracovala podľa mňa najčistejšie, skončila na štvrtom ostrom lome, kde ju pes 
vytiahol preč. Niektorí psovodi, môžem povedať, by si mali lepšie poznať svojich zverencov. 
Na tréningu by mali vytvárať viac náročnejšie  situácie, ktoré sa objavujú na súťažiach. 
Z mojich skúseností zo súťaží na stopárkach viem, že bez dobrého tréningu to niekedy nejde. 
Na záver, aj keď víťaz nemá limit, tak každý pretek má svojho víťaza." 
Peter Lengvarský 

 

 

 

Zhodnocení mistrovství IHF IPO-FH 3.-5. 11.2017 Vranov nad Toplou. 

„Velice si vážím toho, že jsem mohl posuzovat tuto soutěž a děkuji všem, kdo mi to umožnili. 
Toto mistrovství bylo organizačně výborně připravené a pořadatelsky zvládnuté. Terény na 
stopy zdánlivě jednoduché, se nakonec ukázaly velmi záludné a pro mnohé závodníky až 
příliš těžké. Výbornou práci odvedli kladeči stop. Stopy položené v jejich pojetí byly opravdu 
poctivě našlapané a některým závodníkům se mohly zdát až příliš dlouhé.  
 
K předvedeným výkonům: po oba dny jsem měl možnost posuzovat i pěkné výkony (VD a 
dokonce jednou V), většina předvedených prací však byla s většími či menšími chybami a 



někteří psi projevili i nedostatek zájmu zejména na druhé stopě. Pořadatelům přeji ještě 
mnoho takto vydařených akcí a těším se na další spolupráci.“ 
Břetislav Ťujík 

 
Čo viac môžem povedať? Možno len to, že by som rád poďakoval nielen pretekárom 

za účasť, ale aj všetkým tým, ktorí nám pomohli. Poďakovanie patrí  nielen členom a aj 
nečlenom SHK a to konkrétne rodine Dvořákovej, Sabolovej a Kunštekovej – bez ktorých by 
preteky nedopadli tak, ako sme si naplánovali. Opakovane ďakujem super teamu šlapačov, 
pred ktorými klobúk dole a sme radi, že sme ich mohli spoznať. Nesmiem zabudnúť 
poďakovať za veľkú pomoc Zuzke Petruchovej a koordinátorke Katke Houškovej za 
niekoľkomesačnú prípravu a finálnu úpravu samotného priebehu pretekov. Veľká vďaka patrí 
rozhodcom za  profesionálne odvedené posudzovanie. 
Roman Rakovan 

Výcvikový referent SHK 

 
 
Veľké ďakujem patrí aj sponzorom z radov členov SHK: 

- Jozef Hudok 
- Ivan Lednický  
- Ivan Slovák 
- Milan Krajčovič 
- manželia Žugecovci 
- Tibor Suchánek 
- Katka Vargová 
- Roman Rakovan 

 
 
 
 
 

 
 
 


