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Večer prebehlo zlosovanie štartových l•. , "Naši sú viac menej s vylosovaním ) č ,
)jní. Musím pochváliť organizátorov,
urobili časový rozpis pre 40 psov tak, že
:iná stopa dňa bola o 10:00 hod. Keďže
bermanské MS konajú vždy uprostred

reprezentácia SRnebola táto záležitosť nepodstatná.
sú, ako to už býva zvykom v zahraničí,
,ienkoch. Je vlhko a skoro bezvetrie. Prakticky ideálne podmien- za slabšie zákusy a dokusovani1
Jhužiaf, výsledky naši až také ideálne nie sú. No nie je to ani Obiehanie plent a vyštekanie
·šie. Bodové straty sú za rýchlosť, už klasické overovanie, ale straty bodu. Výborne pripraver
za neoznačenie predmetov. Ani jeden z našich nemá označené stopy dosť logicky domáci Š
f tri predmety. Na poslušnosti však získavame výborné hodnote- Holanďania vyhrali Súťaž družsti,
)ruhú najlepšiu poslušnosť má Miro s Hexou - 98,5 b. Ani vo všetkých disciplínach.
ích 97 b. nie je na "zahodenie" 100 bodov dostáva neskorší víťaz
c Rolf Weissenberger so sučkou Hella Gräfi v. Furstenloh.
;nosť, hoci to možno niekomu bude znieť paradoxne, je už
le n3jsilnejšou disciplínou našich dobermanov. No to sa zatia!
Jovedať o obrane. Naša najväčšia nádej Hexa dostáva za svoj
púhych 76b. 21 bodov ju stálo príliš neochotné púšťanie, ale tu
;pomenúf, že to bolo za určitej pomoci figuranta, ktorý ju nech-
'!Jbo nevedel ustáť. Počas púšťania sa stále hádal (na to isté
'l aj Dánsky pretekár, ktorý mohol byt ešte tretí]. Po obrane idem
~odcom protestovať. Tvrdím, že sa figurant pri púšťaní psa po
'áku hýbal. Oni súhlasia, ale odbili ma tvrdením, že ich psy
í aj keď sa figurant hýbe, a hotovo. Ostatní naši psi strácajú body
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