Naši borci deklasovali svetovú konkurenciu
Jozef Adamuščin s Chrisom spod Lazov majstrami sveta FCI 2013
Dominanciu potvrdil aj titul v družstvách

Keď Tobias Olejnyik , bývalý nemecký reprezentant a jeden z vyhľadávaných
súčasných kynologických konzultantov otváral v januári seminár zameraný na
poslušnosť vo Vysokej pri Morave, hneď v úvode poznamenal , že sa“cíti
poctený prednášať v krajine majstrov sveta“/ WUSV 2012/. Všetci , a istotne aj
on sám sme to brali ako viac menej formálny pokus nadviazať pozitívny dialóg.
Keď sa však uskutoční jeho plánovaný ďalší seminár na jar budúceho roka ,
môže si to Tobias zopakovať znovu, ale už to bude bez tej formálnosti.
Slovensko s úzkou základňou aktívnych športových kynológov významne
prehovorilo v ostatných dvoch rokoch do poradia na čelných miestach
prestížnych šampionátov FCI aj WUSV a vydobylo si nesporný rešpekt. Svetový
šampionát v Roudnici nad Labem v Čechách, ktorý sa konal 19. až 22.
septembra 2013 bol však ako sen.A keďže sme na stránke SÚCHNO prioritne
nás samozrejme budú zaujímať nemeckí ovčiaci . Prirodzene, rešpekt
a blahoželanie patrí aj trom členom slovenskej reprezentácie , ktorí súťažili
v Česku v Roudnici nad Labem s belgickými ovčiakmi malinois, Pavol Šlahor
skončil nakoniec na skvelom 6. mieste, Miroslav Trauer bol 29-ty a Viliam
Koberčík 37.Teraz však pár slov o našich.Jaroslav Vnenčák s WitzomEquidius sa
umiestnili nakoniec 17-ty a bodovali ako tretí do súťaže družstiev. Aj keď by sa
mohlo zdať , že to bol v Roudnici pre túto dvojicu ústup zo slávy, veď
spomeňme aspoň ich 2. miesto na WUSV v Steyeri v minulom roku, nie je to
celkom tak. Witzovi už ťahá na ôsmy rok, a v jeho veku sa na vrcholných
podujatiach objavujú psy len zriedka. A nebyť trošku problematického
hodnotenia jeho poslušnosti mohla z toho byť aj prvá desiatka. Isté je , že J.

Vnenčák s Witzom odviedli skvelú prácu v príprave a aj v súťaži a o žiadnom
sklamaní nemôže byť ani reči.
Nakoniec to najlepšie.... Jozef Adamuščin s Chrisom spod Lazov získali
v Roudnici nad Labem titul majstrov sveta FCI a prekvapili všetkých súperov
a možno tak trochu aj seba. Je to samozrejme najväčší úspech v kariére Jozefa
Adamuščina a cestu na vrchol mu vydláždilo takmer 30 rokov v aktívnej
kynológii, ktoré sa začali kdesi na bardejovskom cvičisku a množstvo
čiastkových súťažných úspechov. Nikto mu už nevezme, že zostane prvým
Slovákom, ktorý titul majstra sveta získal. V Čechách to bolo v konkurencii 130
pretekárov z 37 krajín sveta. Pozoruhodné je , že Chris bol druhým najmladším
psom v štartovom poli a na vrchol sa dvojica dopracovala iba po poldruharočnej
spolupráci , čo je takmer neskutočné. Ale dajme slovo Jozefovi Adamuščinovi,
ako to v Roudnici vnímal on : „ S Chrisom sme vyhrali obranu s 97 bodmi, ale
čo je pre mňa samotného, ale aj pre mnohých zainteresovaných
najšokujúcejšie, vyhrali sme aj poslušnosť za 98 bodov. Na stopách sme
skončili tretí / 98/. Jednoducho Chris bol úžasný. Ale nervy to boli do
poslednej chvíle. Fena belgického ovčiaka s nemeckým reprezentantom, ktorí
nás jediný ešte mohli predstihnúť, nastupovali na svoje disciplíny ako
poslední. Po veľmi spornom hodnotení ich poslušnosti som s napätím
očakával ich obranu. Prišlo mi , že palce mi držia aj niektorí nemeckí
reprezentanti. Slová jedného z nich“ KeineAngst. Solche punkte kriegternicht„
to len potvrdzujú. Nakoniec sme iba o povestný chlp zvíťazili“
Ale neslobodno zabudnúť ešte na jednu vec. Adamuščin s Chrisom vyslali do
sveta dôležitú zvesť. Nemecký ovčiak je tu a dokáže opäť získavať najvyššie
tituly.Po dlhých 16-tich rokoch nadvlády belgických ovčiakov, keď už takmer
zľudovel názor , že tituly na šampionátoch sa dajú zbierať len s „ belgičanmi“
prišla zo Slovenska správa, ktorá naisto povzbudí pomaly maloverných
milovníkov nášho plemena. Buďme na to spoločne pyšní.....
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