
3.ročník Česko - slovenského preteku Hovawartov  2015 

 Dňa 27.9.2015 sa konal už tretí ročník Česko

informácií a atmosféru na týchto pár riadkov. Už pri ceste na pretek som si premietal 

poznal a počty, ktoré boli zverejnené a mal som radosť, že počet účastníkov preteku sa z

fakt a zároveň veľmi príjemná správa, že práca ľudí, ktorí stoja za organizáciou takéhoto podujatia padla na úrod

pôdu.  

 Ale poďme k preteku a k organizácii. Organizátorom nie je čo vytknúť, pekné ceny, veľa sponzorov, krásne 

tričká, dobrý figurant a spravodlivý rozhodca. Klobúk dole. Za ,,reprezentáciu,, SR musím povedať, že sa všetci 

umiestnili na prvých miestach a nesklamali. Začo im patrí uznanie a

SHK bol minimálny a že v tomto čase nebolo 

zúčastniť tohto hovawartieho podujatia. 

sa postavili na štart. Niektorí prvý krát v 

pripravenosti psovodov a ich hovawartov, ale od hodnotenia je na preteku rozho

počet účastníkov posunie aj výkony tých našich hovawartov vyššie a

K samotným pretekárom SHK a ich psíkom. Takže začneme po kategóriách. 

Marián Lukáč + Jantar Kráľovská stráž v 

kategôrii UPr2 - predviedol krásnu 

a sústredenú poslušnosť s jednou hrubšou 

chybou, keď sa Jantar vrátil okolo ,,áčka,, a

ho stálo najlepšiu poslušnosť podujatia. 

Celkom 82 bodov a 1.miesto!!! 

Tibor Varga + Alvin Skrytý prízrak v kategórii 

UPr2 – tiež pekné predvedenia, aj keď sme 

zvyknutí aj na lepšie. Alvin možno nemal úplne 

svoj deň a taktiež nemal ani tréning na pľace, 

keďže prišiel až v deň preteku a výsledných 

bodov stačilo ,,len,, na 3.miesto! 

Jaroslav Bacigál +a Jasmine Kráľovská stráž

malé chyby, najväčšia bodová strata za neoznačenie predmetu a

Eva Markgrafová + Damián Katčina smečka

sme ju kúpili za šiltovku ☺. Damián predviedol razantnú obranu a

slabšiu kontrolu zo strany psovoda a tým pádom aj slabšiu poslušnosť, ktorá ho stála 

na 69 bodov a 2.miesto!  
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Kráľovská stráž v kategórii FPr3 – pracovala presne a sústredene, pár bodov jej strhli za 

malé chyby, najväčšia bodová strata za neoznačenie predmetu a celkom 82 bodov a krásne 2.miesto!

Damián Katčina smečka v kategórii SPr1 – naša členka aj štartovala za Slovens

Damián predviedol razantnú obranu a mal najlepšie hodnotený kontrolák, ale kedže aj 

tým pádom aj slabšiu poslušnosť, ktorá ho stála takmer 

slovenského preteku Hovawartov  2015 – Bochovice 
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naša členka aj štartovala za Slovensko – pravda je, že 

mal najlepšie hodnotený kontrolák, ale kedže aj 

takmer 30 bodov, stačilo spolu 



 

A musím takto zhodnotiť ešte jeden výkon a to fanúšikov!!! Ten bol naozaj excelentný, držali sa palce, bolo počuť 

bojové pokriky a všade panovala dobrá nálada. Ďakujem!!! 

 No a na záver chcem povedať, že už teraz sa teším na ďalší ročník a som rád, že som bol od prvého ročníka 

pri zrode tohto podujatia. Pridávam ešte zopár fotiek na priblíženie atmosféry a verím, že keďže to tento krát zasa 

bude na Slovensku, tak bude aj hojnejšia účasť. Viac info o nasledujúcom ČR-SR preteku budú postupne na klubových 

stránkach. 

Takže priatelia česť práci!!! 

Váš výcvikový referent - Roman Rakovan 

 

Výsledková listina Česko-slovenský pretek hovawartov 2015 

Poradie Meno psovoda Meno psa Body 

IPO-1 bez obran 

1. Václav Brom Angie Good Year 90 78 168 

2. Miroslav Pospíšil Blackie Amijon Star 91 69 160 

3. Martina Vršecká Benji z Ondrova dvora 71 39 110 

IPO-2 

1. Hana Jemelková Echnaton Ereon Eilleen 91 87 88 266 

2. Stanislav Chadim Alfréd ze Světlovských luk 84 86 0 170 

3. Cyril Kunštek Darcius Gasko Prim 78 43 0 121 

SPr-1 

1. Vladimír Skřehola Dášeňka Katčina smečka 83 

2. Eva Markgrafová Damián Katčina smečka 69 

3. Renata Králová Angie Coras Garden 69 

4. Barbora Pokorná Arsis Ave Fortunae 0 

UPr-1 

1. Magdaléna Řehořová Arya Regis Moravia 74 

2. Tereza Tolarová Hanibal Gora Monte 72 

3. Martina Pokorná Diggy Takavorakan 22 

4. Kristýna Banertová Cooper Debbie-Ann 0 

UPr-2 

1. Marian Lukáč Jantar Královská Stráž 82 

2. Libor Štipák Atai Debbie-Ann 77 

3. Tibor Varga Alvin Skrytý Prízrak 73 

FPr-3 

1. Iva Hažmuková Adar Šenovský dvůr 90 

2. Jaroslav Bacigál Jasmine Královská Stráž 82 

3. Blanka Hriagyelová Falcon Gora Monte 77 

4. Jolana Kaplanová Bria Victoria Brunensis 72 



5. Kristýna Banertová Debbie Katveri 49 

BH 

1. Alena Rábková Baghir Scorteus Mons 49 

2. Kateřina Slováková Bryta Zelená záře 42 

3. Monika Relichová Drak Katčina smečka 39 

4. Jolana Novotná Cayenne Černý vítr 10 

Mladá nádej 

1. Vladimíra Králová Leroy v. d. Hofreite 95 

2. Pavlína Vajsová Aim Elderberry from Black Meadow 90 

3. Jolana Novotná Belissa Sagbariam 90 

4. Ivan Korbelář Debbie Debbie-Ann 83 

5. Radka Jašková Brannan Elibuky 81 

6. Barbora Pokorná Rania Gasko Prim 80 

7. Jindřiška Ondroušková Corry z Hrabovských stájí 73 

8. Veronika Skládalová Ardal Cordis Paladin 71 

9. Pavlína Skládalová Éowyn Debbie-Ann 70 

10. Blanka Koutská Annie Black Amber Rose 60 

 

Najlepšia suka: Dášeňka Katčina smečka 

Najlepší pes: Leroy v. d. Hofreite 

Najlepšia obrana, stopa, poslušnosť: Echnaton Ereon Eilleen (absolutný víťaz) 
 


