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HARD DOG RACE - BASE 2019

HDR překážkové závody se psy se konaly 14. 9. 2019 na moto-
crossové trati v Opatově u Svitav už podruhé. Náš tým APZ měl  
6 závodníků se svými psy. A jak to všechno vlastně začalo?

Na začátku byl nápad Dany Kroupové, která se zúčastnila  
závodu v roce 2018. Pro letošní ročník chtěla běžet s týmem  
appenzellů. Dana dala výzvu na FB kdo se přidá? Začali se hledat  
závodníci. Na konci června byl sestaven tým. Název týmu  
JEDNOU APPENZELL - NAVŽDY APPENZELL zaregistrovala  

Martina. Růža zajis-
tila ubytování celého týmu v Poličce. V pátek  
13. září jsme se setkali v Poličce, kde byla uby-
tována česká část týmu. Po přenocování jsme 
se ráno přemístili do Opatova. Na místě na nás 
čekal poslední člen týmu, který přijel ze Sloven-
ska. Celý tým se vydal k veterinární přejímce, pro 
startovní čísla a čipy. V červených týmových trič-
kách jsme se v 9,45 postavili společně s našimi 
psími parťáky na start čelit motocrossové dráze.

Ač jsme nastoupili jako tým, strategie byla užít 
si závod se svým psím parťákem a běžet dle 
svých sil. Trať dlouhá 6 km se 16 překážkami 
nebyla lehká. Žádná část těla nezůstala suchá 
a čistá. Na 3. překážce padnete na kolena do 
bláta pod nízko zavěšené pneu a šup do vodou 
zkropeného kopce. Na další překážce se můžete  
umýt - hop do studené nádrže tam a zase zpět. 
5 km před vámi v mokrém oblečení a botách. 
Počasí nám ale přálo. Byl krásný slunečný den. 
Psí parťáci nám pomáhali ve stoupání. Běželi,  
plavali zdolávali překážky bez obtíží, nikdo 
z nich nechtěl zůstat pozadu. Občasné štěkání  
a povzbuzování jim přidávalo na rychlosti, to 
když je třeba předbíhali další závodníci. Někdy 
se taky muselo přibrzdit, jinak by se ty kopce 
sjížděli po p.... Atmosféra byla úžasná. Orga-
nizátoři nejenže kontrolovali splnění překážek, 
ale každého hlasitě povzbuzovali. Za nesplně-
ní překážky ať pes či závodník byla penalizace 
30, 50 nebo 70 dřepů, ale z našeho týmu jsme 
všichni překážky zvládli bez dřepů!
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Celkový počet závodníků byl 963 a 21 týmů.  
Náš tým se umístil na krásném 9. místě s časem 
1.56.50 h (po sečtení nejrychlejšího a nejpoma-
lejšího času).

JEDNOU APPENZELL - NAVŽDY APPENZELL 

Ivan Bugáň SK - chelsea z Turčianskej záhrady
heřman Mikuláš cZ - Atoomi Anelopa
Vyhlasová Martina cZ - Amora Mio Anelopa
Kroupová Dana cZ - corri od hadovky
Šťovíček Jiří CZ - Anděla Budysaur
Černá Hana CZ - Axel Rosmery Angel
Růža a Terezka - podpora týmu a fotografové

Za rok na dalším ročníku a možná ve větším počtu?
Hanka Černá,  

Růža Šťovíčková
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