Coursingová sezóna 2010
Letos jsme se s rubínkou Cristel z Derylova panství zúčastnili mimo spousty tréningů i čtyřech bodovacích
závodů.
Na první závod „Hanácký pohár“ jsme se vypravili do Radslavic u Přerova. I přes malou nervozitu kvůli velkému
zpoždění startu nechrtů nakonec Cristel běh zvládla a získala 1.místo. Příští rok snad bude i tento závod
rozdělen do dvou dnů na chrty a nechrty, tak předpokládám, že již nebudeme odjíždět za tmy.
Na druhý závod „Zlatý střapec“ jsme vyjeli až do Přívratu. Zde vše probíhalo bez problémů, oba běhy Cristel
zvládla bez větších obtíží a opět získala 1.místo. Na toto místo se rádi vracíme, je tu velmi příjemné zázemí, trať
je hezky postavená, organizace také výborná.
Další závod „Brněnský zajíc“ se konal v Brně na letišti v Medlánkách. Zde se díky deštivému počasí běžel pouze
jeden běh, který Cristel pokazila, nicméně pár bodů, co dostala, stačilo opět k 1.místu.
Poslední letošní závod „O pohár města Litomyšle“ se konal v Litomyšli na Primátorské hrázi. I když počasí opět
moc přívětivé nebylo, podařilo se odběhat oba dva běhy. Dráha byla úžasně postavená, asi nejsložitější v celé
sezóně. Proto jistě na tento závod zase příští rok pojedeme, je to velká výzva. Cristelce se zde ale letos moc
nedařilo, při prvním běhu se ztratila, při druhém se vůbec nechytla a to ani po opakovaném startu, takže
z tohoto závodu máme nedoběh.
Nicméně poslední nevydařený závod nám náladu nezkazil, naštěstí jsme podmínku třech bodovacích závodů
pro soutěž Top Coursing Runner 2010 splnili.
V příští sezóně plánujeme začátek závodní kariéry i pro naši malou Frenzy. Již pilně trénuje a zdá se, že má ještě
více úsilí při lovu než Cristel. Koncem jara začneme s plněním licence. Když se zadaří, tak by již v sezóně 2011
mohla začít běhat na oficiálních závodech. Tím pádem velká konkurence pro Cristel, která se bude muset více
snažit a vítezství pro ni již nebude takovou samozřejmostí.
Stále platí výzva pro všechny aktivní kavalíry a jejich pánečky, přidejte se k tomuto úžasnému sportu. Pár jsem
jich viděla na letošním všekavalírském sletu, tak doufám, že svoje pejsánky nenecháte zahálet :D

