
Majstrovstvá sveta IHF IPO FH 2014 
Lepšie raz vidieť – ako 100 krát počuť...   

Možno by som začal týmto porekadlom a asi aj pravidlom. Nezosúladilo sa to úplne s voľným časom, ktorý máme, 

ale bolo mi cťou, že som sa mohol zúčastniť aj keď len ako divák. Ani si nemyslím, že by som raz mohol, čo i len 

načrieť do znalostí Zuzky Obrancovej, ktorá nás za SHK dôstojne reprezentovala. 

A kde sme vlastne boli? No predsa na Majstrovstvách sveta IHF IPO FH 2014. Akcia sa konala pod záštitou českého 

klubu hovawartov v areáli KK Defurove Lažany a na okolitých pľacoch na stopovanie. Výkon posudzovali  Karel 

Nedvěd CZ a Peter Lengvarský SK. Polovička  pretekárov mala jeden deň stopu na obilnine a druhý deň na tráve. 

Druhá polovička pretekárov sa striedala. 

 Keďže sme boli vlastne len na nedeľu, nakoľko asi ako dnes šetrí každý z nás, sme prerátali ubytovanie a povedali 

si, že chceme byť na vyhlásenie a spraviť pár fotiek. Spravili sme dobre, aj keď teda počasie bolo omnoho horšie 

ako v sobotu, čo vidieť aj na fotkách. Už v sobotu sme zisťovali umiestnenie ,,našej,, Zuzky a tak sme vedeli priamo 

od p. Lengvarského hodnotenie. Vedeli sme ale, že Zuzka má vždy ten ďalší deň lepší, a to sa aj potvrdilo! 

S výkonom 93bodov na stope FH a na majstrovstvách sveta HW – fakt Zuzka ešte raz klobúk dole. 

Videli sme niekoľko naozaj obdivuhodných výkonov. Pri stope p.Mirka Pospíšila so Cindy a aj p.Dany Královej 

s Ailou a aj našej Zuzky Obrancovej  sa naozaj tajil dych a všetci sme mali modré prsty... To najlepšie ale bolo 

nakoniec. Už keď sa v duchu prepočítavalo – tak nemecká pretekárka z RZV Ute Andric s fenkou Hiska v.Negro 

Lobo , ktorá v sobotu mala 93 bodov, nám v nedeľu ukázala, ako má vyzerať 100bodová stopa a o víťazovi bolo 

rozhodnuté... Sme radi, že sme sa stretli a mohli fandiť Zuzke s jej manželom a aj s Jarinom a Jankou, dokonca aj 

s jej rodičmi. A teda aj keď sa nám zdalo na začiatok, že areál nie je moc ,,super,, musíme uznať, že zabezpečenie, 

organizácia, strava aj privítanie od organizátorov bolo naozaj super. Ďakujeme. 

P.Lengvarský pochválil úprimne výkony väčšiny psov a ich psovodov a zhodnotil  ich prípravu na obdivuhodnú. 

Podotkol ale tiež, že by v budúcnosti privítal ešte väčšie nasadenie a drive...  

Na záver samozrejme pridáme pár fotiek.  

Váš výcvikový referent, Roman Rakovan 

 


