Vyhodnocení výcvikové činnosti SKS TART
v roce 2012
Opět nastává doba našeho bilancování v uplynulé výcvikové sezoně. Pravidelně se
před nastávajícím rokem zamýšlíme, co se nám podařilo, co ne a co je potřeba ještě
zdokonalit. Předně je potřeba říci, že minulý výcvikový rok byl úspěšný vzhledem k tomu, že
nám stoupl počet závodů i zkoušek. Na druhou stranu byly 2 plánované závody a 3 zkoušky
zrušeny pro nízký počet přihlášených soutěžících. Je nutné si uvědomit, kolik závodníků má
pořadatel na zkoušky či závod zajištěno, než dojde k nahlášení akce a následnému zveřejnění
na našich internetových stránkách.
Je potěšující, že forma výcvikových víkendů TARTu, která byla doménou regionu
Lišov, se nám rozšířila do regionu Praha-venkov díky Václavu Svobodovi a Ústí n/L zásluhou
Nelly Kováříkové. Je to prospěšné pro ujasnění si výcvikových metod a v neposlední řadě i
pro propagaci TARTu.
Je potřeba poděkovat za vzornou reprezentaci našeho svazu závodníkům, kteří se
pravidelně zúčastňují závodů, které mají k TARTu velice blízko, ať už zaměřené na
obranářské nebo stopařské disciplíny. Je jich více, ale za všechny bych zde chtěl jmenovat
Jirku Brňáka, Láďu Košlera a Martina Kiesslinga.
Bohužel se potýkáme na většině závodů s malým počtem startujících závodníků.
Některé zkoušky jsou sotva naplněny minimálním počtem účastníků. Je to škoda, vzhledem
ke snaze a přípravě organizátorů těchto akcí. Úroveň připravenosti závodníků stále musíme
hodnotit pouze jako průměrnou. I když se v uplynulé sezoně zlepšila znalost propozic a ZŘ
psovody nastupujícími na jednotlivé akce.

Obranářský závod Volenice – 16. až 17. 3.2012
Kategorie OPT3 byla tartovou kategorií zimního obranářského závodu podle NZŘ.
Figurant Jirka Haleš se své práce zhostil na výbornou. Vyhledávání v objektu bylo prováděno
na prostorné půdě s přístupem po strmých schodech. Zákrok v místnosti byl prováděn
v restauraci areálu. Veškeré výkony se prováděly na Ringo oblek. Akce byla slušně
připravena. Nastoupilo 6 závodníků. Posuzovali manželé Součkovi.
1. Jan Šťastný
2. Lada Müllerová
3. Dušan Vybíhal

Edgar Rebel Bohemia
Benk Malinstav
Bongo od Policie

Ostraha letiště Praha
region Ústí n/L
PČR

Otevírání studánek Ústí nad Labem – 24.3.2012
Závod konaný podle NZŘ jako obranářský a v plném rozsahu v tartových kategoriích
ZMT, T1, T2. Závod velice dobře připraven. Figuroval Tomáš Zemanec. Na závod nastoupilo
7 závodníků. 4 v kategorii ZMT, 1 v T1 a 2 v T2. Posuzoval p. Komárek.
ZMT Nelly Kováříková
T1
Michal Studihrad
T2
Václav Hubert

Brutus Black ader
Honey Krásnoočko
Art

region Ústí n/L
region Ústí n/L
region Praha-venkov
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Jílovský dukát Jílové u Prahy – 15.4.2012
Pořádající region Jílové závod připravil na velice dobré úrovni. Vše bylo zajištěné.
Figurování se zhostil Jirka Veselý (původní figurant se zranil). Závod pokazil prudký déšť na
vyhlášení, takže toto bylo přesunuto do klubovny, aby nedošlo ke zničení hodnotných cen.
Závod posuzovali manželé Součkovi. Probíhal v kategoriích ZMT, T1, OPT1. Celkem
nastoupilo 18 závodníků. V kategorií ZMT 9, v T1 4 a v OPT1 5 závodníků.
ZMT 1. místo
2. místo
3. místo
T1

1. místo
2. místo
3. místo

OPT1 1. místo
2. místo
3. místo

Jiřina Koťátková
František Svoboda
Jiří Veselý

Hakky z Kraje Karla IV.
Jenny Vapeden
Daiguri Vedusk

Jana Světlíková
Olga Jabůrková
Linda Růžičková

Kecka z Trucu
Amba Fei z Benáteckého
Nero bez PP

Petra Horáková
František Svoboda
Leona Rašová

Vera z Hückelovy vily
Era Drapa
Bára z Mlazických tůní (region Jílové)

Závod TART Kladno-Rozdělov – 18.4.2012
Poprvé konaný závod byl uspořádán v kategoriích ZMT, T1 a T2. Nastoupilo 7
závodníků z toho 4 v ZMT, 2 v T1 a 1 v T2. Úroveň výkonů byla dosti slabá. Posuzovali
manželé Součkovi. Závod byl velice pečlivě připraven.
ZMT Jan Prouza
T1
František Škvrna
T2
Vladimír Šárovec

Rorschach bez PP
Cif bez PP
Atom z Vydří louky (region Kolín)

Pohár Kristýny Hrádek nad Nisou – 25. až 27.5.2012
Tradiční závod byl v propozicích oproti minulým ročníkům opět trochu pozměněn, a
to ubráním 2 cviků v poslušnosti, která byla 100 bodová a zbývajících 20 bodů přidáno
k hodnocení cviku hlídání předmětů, což zlepšilo kvalitu hodnocení této disciplíny. Průzkum
terénu byl prováděn na 2 figuranty a dále technická část byla prováděna s oběma. Co se týče
vložené disciplíny – zadržení s protiútokem na 400m, je třeba zvážit její pokračování, neboť
terén vyžaduje opětovnou aktivizaci psa, takže se jedná vlastně o zadržení téměř na poloviční
vzdálenost. V tomto ročníků se na ní přihlásili pouze 4 závodníci a zajištění prostoru
vyžadovalo značné organizační úsilí. Bohužel nám každoročně klesá počet závodníků.
V tomto ročníku jich nastoupilo pouhých 27 a přihlásilo se 7 tříčlenných družstev. Titul Miss
Kristýna získala Kateřina Matějašková.
Pořadí v zadržení na 400m:
1.
Zdeněk Vydra
Bona ze Svobodného dvora
2.
Jitka Resselová
Asa Murat
3.
Markéta Kalvová
Marina

region Mar. Lázně
region Lišov
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Pořadí jednotlivců:
1. Martin Kiessling
2. Kateřina Matějašková
3. Tomáš Procházka

Max Černý obelisk
Casie
Pedro

Pořadí družstev:
1. Miroslav Dajč
Roman Vala
Tomáš Procházka
2. Lubomír Cabák
Kateřina Matějašková
Roman Vala
3. Martin Kiessling
Zdeněk Vydra
Lada Müllerová

Woodoo
VS
Meggi
CS
Pedro
AČR
Saigo
MP
Casie
Quantus
CS
Max Černý obelisk
reg. Lišov
Bona ze Svobodného dvora reg. Mar. Lázně
Benk
reg. Ústí n/L.

region Lišov
AČR

Závod posuzovali manželé Součkovi a Roman Šonský.

Pohár Osvobození Ústí nad Labem – 23.6.2012
Závod probíhal současně v kategoriích NZŘ jak již zde bývá obvyklé. Byl velmi dobře
připraven a zajištěn zkušenými pořadateli. Podle ZŘ TART byly v tomto ročníku obsazeny 2
kategorie 10 závodníky. 5 nastoupilo v ZMT a 5 v T1. Stopy byly položeny v v poměrně
vysoké trávě. Úspěšnost byla vysoká. V poslušnosti předvedli závodníci průměrné výsledky.
Obrany byly prováděny na klasický rukáv VEGA a měly poměrně vysokou úroveň. Figuroval
Jirka Šec, posuzoval p. Komárek. Závod lze hodnotit jako zdařilý.
ZMT Pavel Černý
Pram z Elbu
Vězeňská služba Slavkov
T1
Petra Kurendová
Adon od PČR
Krajské ředitelství Policie ČR Ústí n/L
(zároveň zvítězila v memoriálu Bedřicha Jiráčka, protože Adon předvedl nejlepší stopu ze
všech zúčastněných bez ohledu na kategorii, získali 99 bodů ze 100 možných)

Memoriál Jardy Hnízdila – Tři Sekery – 3. až 5.8.2012
Závod konaný v nejvyšších kategoriích ZŘ IPO, NZŘ a TART. V TARTu podle
OPT3. Posuzovali pp. Dubový a Šnytr. Vítězem se stal Jiří Brňák – Rasty Naspo (PČR a
region Lišov).

Všestranný závod Mladé Bříště – 14. až 16.9.2012
Závod pořádaný Jirkou Mihulkou. Nastoupilo 14 psovodů. Poslušnost 100 bodová na
celkem slušné úrovni. Obranné práce za 150 bodů. Průzkum terénu měl velice dobrou úroveň.
Při kousačkách slabá úroveň, chybí razance, zloba. Stopa v terénu 500m, 2 hodiny stará na
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podmítce, asi polovina závodníků velmi pěkné výkony. Zařazená disciplína revír na předměty
dopadla velmi bídně. Závod posuzoval p. Dupal.
1. místo
2. místo
3. místo

Markéta Kalvová
Milan Dygrýn
Jiří Hrneček

všichni region Lišov

Závod TART v Božtěšicích – 15.9.2012
Závod tradičně pořádaný podle NZŘ a ZŘ TART. V tartové kategorii nastoupilo 5
závodníků v ZMT a T1. Zapsána byla 1 zkouška T1. Závod posuzoval p. Dubový.

Závod TART v Poplzích – 22.9.2012
Závod pořádaný tradičně podle NZŘ a ZŘ TART. V tartové kategorii nastoupilo 5
závodníků v kategoriích ZMT a T1. Podmínky zkoušky splnil 1 závodník v kategorii T1.
Závod posuzoval p. Dubový.

Speciální závod O korbel vlčice Lupíny – Lučkovice – 6. až 7.10.2012
Závod pořádaný regionem Lišov, kde se každoročně částečně mění disciplíny byl
sestaven z poslušnosti povinné a volitelné, praktické stopy 2km, 3 hodiny staré, rozlišení
cizího předmětu, noční avizace a vypracování pachového kříže. Na tomto závodu je vidět, že
stálé zvyšování náročnosti ubírá na účasti závodníků. V tomto ročníku nastoupilo opět pouze
10 závodníků. V poslušnosti poměrně jednoduché nebyly výkony na požadované úrovni.
V rozlišení předmětů pes označoval cizí předmět mezi bezpachovými. Přesvědčivě označil
pouze 1 pes. Noční avizaci již psovodi zvládají a nebylo v této disciplíně problémů. Nejlepší
disciplínou závodu byla praktická stopa. Všichni závodníci bodovali v rozmezí 60-100 bodů.
Vypracování pachového kříže na 1 hod 200m dlouhé stopě činilo značné problémy. Pouze 1
pes jej vypracoval. Psovodi tento druh pachové práce vůbec necvičí. Posuzovali pp. Homolka
a Dupal.
1. místo
2. místo
3. místo

Milan Dygrýn - region Lišov
Milan Hrabec – region Lišov
pí. Dygrýnová

Memoriál MVDr. Ivo Srba – Kolín – 6.10.2012
1. ročník závodu pořádaný novým regionem Kolín v kategoriích ZMT, T1, T2 a
OPT1. Závod byl dobře připraven. Nastoupil překvapivě velký počet závodníků – celkem 28.
V Kategorii ZMT 19, v T1 5, v T2 1 a v OPT1 3 startující. Závod figurovali Láďa Kašpar a
Pavel Kovačiny. Posuzovali pp. Komárek a Vitásek. Pachové práce ve všech všestranných
kategoriích byly na velmi vysoké úrovni. Disciplíny poslušnosti lze hodnotit jako průměrné.
Nejhorší částí závodu byla obrana. Jak psovodi, tak psi prokázali nepřipravenost k provádění
cviků. Pouze některé dvojice předvedly ukázkové výkony. Je třeba jmenovat vítěze kategorie
ZMT, který ve všech částech zkoušky dosáhl maxima bodů. Dalším pozitivním prvkem
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závodu byla účast několika závodníků z dalšího nového regionu Liberec. Putovní pohár získal
Vladislav Šárovec – Atom z Vydří louky – region Kolín. Zároveň byl vítězem kategorie T2.
Vítězkou kategorie OPT1 byla Jana Stará – region Kolín, vítězkou kategorie T1 byla Jana
Šulcová – region Kolín a vítězem kategorie ZMT byl Pavel Jurišta – MP.

Mistrovství republiky obranářů SKS TART 2012 - Nadějkov
Mistrovství se konalo v krásném prostředí kynologického areálu VAMATREMP
Nadějkov, okres Tábor. Pořadatelem byl Výkonný výbor spolu s regionem Praha-venkov.
Příprava samotné akce byla pečlivě a odpovědně provedena díky manželům Součkovým, kteří
spolu se správcem areálu Václavem Zeiskem připravili akci opravdu na úrovni. Dříve
pionýrský tábor svým zázemím naprosto vyhovoval požadavkům obranářské části Mistrovství
republiky. Výborné ubytování a stravování spolu s hygienickým zabezpečením vytvořilo
bezvadnou pohodu všech účastníků. Odpadly veškeré přesuny, neboť veškeré disciplíny se
prováděly přímo v táboře nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Proto byl přesně dodržován
časový harmonogram ve všech jeho bodech. V průběhu akce nenastal žádný problém a nebyl
ze strany závodníků podán žádný protest. Značnou měrou nám pomohlo několik kynologů,
kteří jsou pravidelnými návštěvníky tohoto kynologického zařízení. Díky vedoucímu
organizačního štábu Vaškovi Zeiskovi bylo ozvučováno vyhodnocování disciplín, úvodní a
závěrečný nástup i tradiční páteční porada se závodníky. Je potřeba poděkovat za sponzorské
zajištění firmě BEWI DOG zastoupené Lubošem Jonášem a samozřejmě finančnímu zajištění
ze sponzorských darů zajištěné p. Ing. Šmerhánem. Poměrně velká byla i účast diváků, hlavně
z řad členů TARTu.
Na úvodním nástupu závodníků byly prezidentem SKS TART předány čestné plakety
TARTu pp. Košlerovi, Frippovi a Kumherovi za jejich dosavadní aktivní činnost pro svaz a za
jejich pravidelnou účast na vrcholových akcích.
Ředitelem Mistrovství byl
Vedoucí organizačního štábu
Hlavní rozhodčí
Ekonom
Vedoucí sčítací komise
Figuranti
Rozhodčí

m.s. Honza Dubový
Václav Zeisek
Jan Komárek
Věra Součková
Veronika Šťastná
Pavel Pochman a David Trauč
pp. Dubový, Souček, Šafr

Na MR bylo přihlášeno 23 závodníků a všichni nastoupili. Jeden závodník pro zranění
psa v průběhu akce odstoupil.
Podíl regionů a složek na MR byl následující:
VS
10 (Oráčov, Příbram, Rýnovice, Horní Slavkov)
Lišov
4
Praha - venkov
2
Ostraha letiště Praha 2
MP
2 (Praha, Slaný)
CS
1
AČR
1
VP
1
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Podíl regionů se nám snížil, naopak se zvýšila účast z řad ozbrojených složek. Bohužel
v letošním ročníku nestartoval žádný závodník z řad PČR.
Vyhodnocení jednotlivých disciplín
Poslušnost
Posuzoval p. Šafr. Úroveň lze hodnotit jako průměrnou. Mnoho nedostatků v disciplínách
aport přes překážku a šplh si závodníci způsobili sami. 70% limit nesplnili 4 závodníci. 90 a
více body bylo hodnoceno 5 závodníků. Nejlepší poslušnosti 95 bodů absolvoval Martin
Kobrč s Wampem Malidaj.
Obranné práce
Průzkum objektu
Posuzoval p. Šafr. Objektem byla opuštěná vila o 2 patrech a sklepením. Figurant byl ukryt ve
sklepě, pak byl rozhodčím přemístěn do patra. Čas k prohledání objektu byl určen hlavním
rozhodčím na 3 minuty. Nesplnili pouze 4 závodníci.
Přepad, prohlídka, výslech, doprovod
Posuzoval p. Souček, figurant p. Trauč. Prováděno na ringo oblek. Při postupu z kopce byl
psovod přepaden z pravé strany a po zákroku psa prováděl další část cviku. Přepad nesplnili 3
psi, dále 6 nesplnilo následné cviky.
Zákrok v místnosti
Posuzoval p. Komárek, figurant p. Pochman. Figurant v ringo obleku vyzbrojen malými
umělohmotnými kanystry s kamínky působící hluk, přepadl v místnosti s hlučícími lidmi ze
vzdálenosti 5 metrů. 7 psů nesplnilo, z toho však 5 díky neznalosti ZŘ ze strany psovoda.
Hladké zadržení
Posuzovali pp. Dubový a Souček, figuroval p. Trauč. Disciplína probíhala na louce vedle
areálu na mokré trávě při dešti. Opět na ringo oblek. Tuto disciplínu lze hodnotit jako velice
úspěšnou. Jediný výkon ohodnocen plným počtem bodů – Meggi z Kurtovej Skaly Romana
Valy.
Avizace
Posuzoval p. Komárek, figurantem byl p. Pochman, který byl ukryt zhruba 3 kroky od osy
postupu. Tou byla poměrně široká lesní cesta v lese, který skýtal ideální možnosti úkrytu.
Avizaci splnilo 7 závodníků, což je téměř třetina startovního pole. Vzhledem k předchozím
ročníkům lze hodnotit jako úspěch. Nováčci na mistrovství projevili svou nepřipravenost,
přestože se vesměs jednalo o služební psy ozbrojených složek.
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Zadržení
Posuzoval p. Šafr. Figurant p. Trauč byl v ringo obleku krátce osvícen. Pes prováděl zadržení
na louce. Nesplnil pouze 1 pes, ale 3 výkony byly ohodnoceny jako slabé, na hranici
provedení výkonu.
Kontrolní výkon
Posuzovali pp. Dubový a Souček, figuroval p. Pochman. Protiútok rovněž prováděn na ringo
oblek na rovné louce. Nesplnilo 9 psů, což je více jak 1/3 zúčastněných. Vzhledem
k minulému i letošnímu ročníku musíme konstatovat, že řada psů není na tento cvik řádně
připravena. Jediný výkon ohodnocen plným počtem bodů Max Černý obelisk Martina
Kiesslinga.
Nejlepší výkon v obranných pracech dosáhl Martin Kiessling s Maxem Černý obelisk.
Celkové pořadí
Mistr republiky obranářů SKS TART 2012 a
1. místo
Martin Kiessling
Max Černý obelisk
2. místo
Filip Štrach
Gryson MI-JI
3. místo
Martin Koberč
Wamp Malidaj
4. místo
Petr Novotný
Reno bez PP
5. místo
Roman Vala
Meggi z Kurtovej zahrady

region Lišov
MP Praha
VS Rýnovice
AČR
CS Heřmanice

MR obranářů 2012 lze hodnotit jako úspěšné, jak po stránce příprav, zajištění i vlastní
úrovně. Vzhledem k tomu, že manželé Součkovi, kteří mají na této akci lví podíl, odcházejí ze
svých dosud skvěle zastávaných funkcí v SKS TART, chtěl bych oběma za Výcvikovou
komisi, i za sebe osobně, velice poděkovat za jejich dosavadní práci.

Vyhodnocení 11. Mistrovství republiky stopařů SKS TART 2012
Mistrovství se konalo 29. – 30. září v krásném prostředí Chvojkovského mlýna
v okrese Rakovník, na rozhraní Středočeského a Plzeňského kraje. Pachové práce byly
prováděny na předem sjednaných pozemcích zemědělského družstva v obci Žihle na samé
hranici Plzeňského kraje. Pořádáním tohoto mistrovství byl pověřen region Praha-venkov a
skupina psovodů VS Oráčov. Zvláště těm patří velké poděkování za maximální pomoc při
přípravě a vlastním průběhu této vrcholné akce. Důkladná a odpovědná příprava se plně
odrazila v celkovém dojmu z letošního mistrovství. Velice dobré zázemí poskytlo rekreační
zařízení nejen po stránce ubytovací a stravovací, ale v tomto prostoru proběhlo i hodnocení
poslušnosti a závěrečný ceremoniál. Sponzory celé akce byly firmy Royal Canin a Bewi Dog,
které zajistily ceny pro úspěšné psovody a jejich svěřence. Mistrovství mělo hladký průběh,
byl přesně dodržován stanovený časový harmonogram. Nebyl podán žádný protest proti
nedodržování propozic nebo technickému zabezpečení.
Organizační výbor pracoval v následujícím složení:
- vedoucí organizačního štábu:
Pavel Pochman
- ředitel mistrovství:
Jan Dubový
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- hlavní rozhodčí:
- ekonom:
- sčítací komise:

Jan Komárek
Veronika Šťastná
Jindřich Šustr a Tomáš Zemanec

Rozhodčí pro posuzování pachových prací:
- Jan Dubový
- Vojtěch Vitásek
- Václav Šafr
- František Homolka
- Oldřich Šnytr
Jako kladeči stop pracovali pánové Dygrýn, Hrneček, Mihulka, Srb, Boček, Flachs, Titelbach,
Kofleffl, Holzman a paní Zemancová.
Závodníci se pro prezentaci na poradě rozlosovali do 5 skupin po 4 závodnících. Byl naplněn
stanovený počet 20 závodníků. Účast z regionů a složek byla následující:
Praha-venkov
Lišov
Ústí nad Labem
Mariánské Lázně
PČR-SZKČ Jindřichův Hradec
VS Oráčov
Kolín
OL Praha
MP Dobříš

5
4
2
2
2
2
1
1
1

Poslušnost
Posuzoval hlavní rozhodčí. Oproti minulým ročníkům můžeme konstatovat úroveň jako
dobrou. Jedno nulové hodnocení pro neovladatelnost psa (nepřivolání ani po 3 povelech).
Jinak u hodnocení dílčích cviků došlo pouze u jedné disciplíny k nulovému hodnocení u jedné
závodnice. 3 závodníci nesplnili 70% bodový limit. Nejlepší poslušnost hodnocenou 48 body
předvedla dvojice Martin Kiessling a Max Černý Obelisk.
Pachové práce
Obě stopy byly položeny ve stejných terénech, které tvořilo zeleně porostlé pole. Terény
nebyly pro náročné stopy nijak jednoduché. Jako předměty na stopy byly použity 2 materiály
– koberec a dřevo.
4 hodinové stopy
Stopy na průměrné úrovni u většiny závodníků. Bodový limit nesplnilo 7 závodníků, což je
třetina startovního pole. 4 závodníci skončili hned na prvním úseku. 9 závodníků hodnoceno
90ti a více body, téměř polovina. Nejlepší stopa ohodnocena 97 body byly absolvována
dvojicí Jan Šťastný a Edgar Rebel Bohemia.
2 hodinové stopy
O lepší úrovni na těchto stopách svědčí fakt, že bodový limit nesplnili pouze 3 závodníci.
Opět téměř polovina, celkem 9 závodníků, hodnoceno 90ti a více body. Nejlépe hodnocené
stopy 99ti body byly hned dvě, a to Petr Zifčák s Baricou z PS a Nelly Kováříková a Amerika
Eden Severu.
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Bodové rozdíly mezi jednotlivými závodníky ve výsledkové listině nebyly příliš veliké. Dva
závodníci se svými svěřenci splnili podmínky zapsání zkoušky SPT3.
Vyhodnocení
Titul Mistr republiky stopařů 2012 a
1. místo
Petr Zifčák – Barica z PS
2. místo
Alois Kumhera – Gody Bořický jez
3. místo
Ladislav Košler – Cir bez PP
4. místo
Nelly Kováříková – Amerika Eden severu
5. místo
Ladislav Bečica – Dix z Vydří louky

region Mariánské Lázně
region Praha-venkov
PČR
region Ústí nad Labem
region Kolín

Toto mistrovství můžeme hodnotit jako úspěšné. Poděkování je třeba vyslovit
organizátorům za jejich pečlivou přípravu, rozhodčím za korektní posouzení, kladečům za
bezchybné kladení stop, sčítací komisi za rychlé zpracování výsledků a v neposlední řadě
všem závodníkům za kázeň a sportovní vystupování.

Vyhodnocení všestranných pro rok 2012
Ve výcvikovém roce 2012 se obou částí mistrovství republiky se stejným psem
zúčastnilo 6 psovodů.
Titul Mistr republiky všestranný a
1. místo
Martin Kiessling – Max Černý obelisk
2. místo
Jan Šťastný – Edgar Rebel Bohemia
3. místo
Petr Hemerník – Barry Oscar
4. místo
Milan Svoboda – Chuck z Vlašimské brány
5. místo
Tomáš Tiesl – Enzo z Lounského chovu
6. místo
Pavlína Řežábková – Qwint z Klemova dvora

region Lišov
OL Praha
region Lišov
VS Oráčov
VS Oráčov
region Lišov

Vyhodnocení zkouškové činnosti v roce 2012
Přesto, že troje zkoušky byly zrušeno pro nedostatečný počet nastupujících psovodů,
bylo uspořádáno více zkoušek v uplynulé sezoně než v letech minulých. Zajímavý je vzestup
pořadatelů, kteří nejsou členy SKS TART a nemají založen region. Na druhou stranu však
bylo několik akcí, kam nastoupil minimální počet účastníků. Celkem bylo uspořádáno 34
zkoušek, z toho 2 na MR, 5 na závodech a 7 na LVT. Podíl regionů byl následující:
Praha-venkov
Lišov
Kolín
Ústí nad Labem
Plzeň
Jílové

8 (1x závod, 1x LVT)
6 (1x LVT)
4 (1x závod)
3 (2x závod, 1x LVT)
2 (2x LVT)
1 (1x závod)
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Organizátoři mimo TART 8, z toho 2 na závodech. Celkem nastoupilo 248 psovodů,
z toho úspěšných bylo 166. Tento výsledek zrovna nesvědčí o dobré připravenosti psovodů na
zkoušky z výkonu. Nejlepší procento úspěšnosti je na zkouškách pořádaných v regionu Lišov.

ZMT
T1
T2
N S N S N S
100 62 51 40 16 13

T3
N
0

S
0

OPT1
N S
45 29

OPT2
N S
7 5

OPT3
N S
2 2

SPT1
N S
9 6

SPT2
N S
9 6

SPT3
N S
9 3

Všem, kteří se na uvedených akcích podíleli a jejich snaha vedla k úspěšnosti, je třeba
poděkovat. Hlavně všem pořadatelům akcí, ať už se jedná o regionální závody nebo
mistrovství republiky, neboť nám svou prací prokazují neocenitelné služby. Do nové
výcvikové sezóny přeji jménem Výcvikové komise všem mnoho úspěchů.

Jan Komárek
předseda VK SKS TART
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