
Češi zazářili
malé ohlédnutí za výkony reprezentace KCHBO na MS FMBB 2018 v agility

Věřím, že letošní působení českého výběru na MS FMBB můžeme směle označit jako vůbec nejúspěšnější v

historii. České týmy poutaly pozornost, šest z osmi psů postoupilo do finále, Češi brali medaile v kvalifikaci a 

nakonec naše družstvo ovládlo zcela suverénně soutěž družstev. Jako teamleader jsem navíc od mnohých 

závodníků, teamleadrů i rozhodčích vyslechl mnoho komplimentů. Češi zanechali dojem a k ještě větší 

medailové sklizni nechybělo mnoho...

Vzhledem k posunutému programu mistrovství, kvůli pátečnímu silnému větru, se v neděli běželo kromě 

dvou běhů finále jednotlivců i agility družstev. Už tak náročný program byl letos pro finalisty ve velkých 

vedrech opravdu vyčerpávající. Finálový jumping jednotlivců tak bohužel z našich dokončila čistě pouze 

Natálka s Lex. Jakuba s Kuky na cestě za obhajobou stříbra zastavila laťka ke konci parkuru a jinak krásný 

běh Katky s Pepper pokazil náběh do slalomu. Blízko čistého běhu byla i Nikola s Artem, která si připsala 

odmítačku až v úplném závěru parkuru...

Boj o medaili tak zůstal na Natálce, ostatní měli za úkol zkusit urvat úspěch alespoň v posledním běhu. A 

nechybělo mnoho - Katka s Pepper dala na parkuru Bernda Huppeho, který využil velkého prostoru a nových

pravidel FCI pro nastavení opravdu velkých vzdáleností mezi překážkami, naprosto nejrychlejší čas, bohužel

s jednou chybu na předposlední skočce. Druhý nejlepší čas, bohužel se skočeným áčkem předvedl Jakub s 

Kuky. Natálka svou misi kvůli zaváhání v jedné pasáži bohužel také nezvládla.

Osobně jsem rád za trend u českého týmu, kdy přibývá mladých, skvěle vedených psů. Lze očekávat, že i 

pro příští rok, kdy bude MS FMBB na domácí půdě, se objeví nové naděje a český tým tak bude ještě 

silnější. Stále máme mety, na které lze dosahovat...

Sepsal a výsledky dodal Jakub Štýbr - teamleader



Úspěchy českého týmu (kompletní výsledky agility ZDE  )  :

Družstvo ve složení Kateřina Burdová + Cayenne Clever Fox, Nikola Kajpušová + Art Sites Moravia Masai 

Mara, Natálie Kopperová + Arletta Baar Sorrel Vixen a Jakub Štýbr + Ykuk Deabei

Jumping - 1. místo

Agility - 1. místo

Celkově - 1. místo - Mistři světa FMBB

https://drive.google.com/drive/folders/1A4-xm972RxOQkv_xRefDaIWoL2Ua5TRO


Jednotlivci - kvalifikace (umístění Top10 + postupy do finále / 130 startujících)

Jumping 1

Jakub Štýbr + Ykuk Deabei - 2. místo

Nikola Banotová + Beneris Yabalute - 5. místo

Jumping 2

Natálie Kopperová + Arletta Baar Sorrel Vixen - 9. místo

Agility 2

Nikola Banotová + Beneris Yabalute - 3. místo

Nikola Kajpušová + Art Sites Moravia Masai Mara - 7. místo

Kateřina Burdová + Cayenne Clever Fox - 14. místo

Jednotlivci - finále (61 startujících)

Jumping

Natálie Kopperová + Arletta Baar Sorrel Vixen - 4. místo

Jakub Štýbr + Ykuk Deabei - 20. místo

Kateřina Burdová + Cayenne Clever Fox - 23. místo

Nikola Kajpušová + Art Sites Moravia Masai Mara - 34. místo

Nikola Banotová + Beneris Yabalute - 36. místo

Marcela Čápková + Antrax Sabathore - 45. místo

Agility

Kateřina Burdová + Cayenne Clever Fox - 9. místo

Jakub Štýbr + Ykuk Deabei - 10. místo

Nikola Banotová + Beneris Yabalute - 16. místo

Celkově

Jakub Štýbr + Ykuk Deabei - 16. místo

Kateřina Burdová + Cayenne Clever Fox - 17. místo

Nikola Banotová + Beneris Yabalute - 21. místo


