Slovenská výprava BVK na preteku BVK CZECH OPEN 2016
Slováci potvrdili že nestáli na bedni na M SR v Lučenci náhodou, výprava v zložení
Slavomír Turčáni, Dana Bekova, Lenka Horniaková, Patrik Mačo Tirala, Viktor Fecko, Kornélia
Ňeňa Dovalová, Sarah Bedušová, Lukáš Pilz (v Čechách moja opora a podpora nemohol
štartovať kvôli chorobe psa, ale zabezpečoval nám servis okolo našej výpravy, spolu so
šoférom Pavelom Kuricom , ktorý nás tam viezol, a rodičmi Viktora Fecka posádky druhého
auta.)

Na preteku v Českej Republike nakoniec nastúpilo zo Slovenska 7 dvojíc po jednej v
každej kategórii, aj napriek odlišnosti Českého BVK, ktoré však vychádza z našich propozícii,
sme v Čechách podali super výkony, výsledkom je, že sme si odniesli z preteku BVK CZECH
OPEN 2016 celkovo 5x 1.miesto a 2 x 2.miesto, teda všetci naši pretekári čo nastúpili boli na
bedni. Okrem toho, sme tam doviezli dva poháre a to Pohár ZŠK-SR pre celkového víťaza
preteku a Pohár Národného Koordinátora BVK SR pre celkového víťaza preteku v kategóriach
žiackych a dorasteneckých, Aj tieto dva poháre sme napokon brali na Slovensko, celkovým
víťazom preteku sa stal Slavomír Turčáni a Wrangler Krasnoočko, celkovým víťazom v
žiackych kategóriach a v mládeži sa stal Viktor Fecko a Dona z Markovej Záhrady.

V kategórii žiaci:

Lukáš Pilz - nenastúpil kvôli chorobe psa

V kategŕii žiačky:

1.miesto - Sarah Bedušová a Dasty bez PP

V kategórii Dorastenci:

1.miesto - Viktor Fecko a Dona z Markovej Záhrady

V kategórii Dorastenky:

2.miesto - Kornélia Dovalová a Gwen Bomina

V kategórii Muži:

2.miesto - Patrik Tirala a Max Re-Star

V kategórii Ženy:

1.miesto - Dana Beková a Dona Ziva dog Family

V kategórii Muži nad 40r:

1.miesto - Slavomír Turčáni a Wrangler Krasnoočko

V kategórii ženy nad 40r:

1.miesto - Lenka Horniaková a Kejsy bez PP

Ďakujem všetkým našim pretekárom za ich disciplinované správanie počas preteku, za ich
húževnatú prípravu na tieto preteky, kedy museli za tri týždne povybavovať kopec vecí a hlavne
dotrénovať rozdiely medzi českým a Slovenským BVK.
Poďakovanie ZŠK-SR, že nás na tieto preteky vyslali a finančne ich zabezpečili.
Poďakovanie firme Happy dog, ktorá nám dala vyrobiť reprezentačné trička a šiltovky a ktorá
podporuje Slovenské BVK celoročne sponzoringom.

