
Vyhodnotenie súťaže o     najúspešnejšieho  NKS v     roku 2016.

V roku 2016  nebehal po súťažiach a skúškach dvojica, ktorá by na všetkých skúškach obsadila čelné 
miesto a takýmto spôsobom  sa presadila v našej súťaži. V tomto roku to bolo viac o početnosti 
absolvovaných skúšok. 
Na čele vrcholových súťaží sa totiž striedalo viacej psov. Našu klubovú vrcholovú súťaž vyhral Dino 
Mervov dvor, MJK vyhral Cyro spod Agátov, MKS -  Indy od Blavy. V zahraničí sa presadil na 
Moravsko slezskom pohári /1 . miesto / a Memoriáli Františka Vojtecha / 2. miesto/ vlaňajší víťaz našej 
súťaže Viko z Bilice. 

Cyro spod Agátov absolvoval v tomto roku 8 súťaží. 3 v zahraničí a 5 na Slovensko .Na dvoch 
súťažiach sa presadil do absilútnej špičky./ MJK a VSS/ To nakoniec rozhodlo. S počtom 168 bodov sa 
neohrozene usadil na prvej priečke.  

Dino Mervov dvor sa vynikajúco predviedol na našej vrcholovej súťaži Klubových 
medzinárodných skúškach pole voda – CACIT. S prehľadom zvíťazil, keď ukázal v barážovom 
hľadaní krásne hľadanie. Presadil sa tiež na VSS kde taktiež zvíťazil. Na Memoriáli Jozefa Kadleca 
obsadil krásne druhé miesto za Cyrom spod Agátov.  Nezúčastnil sa však ďalších vrcholových akcií na
Slovensku a žiadnej súťaže v zahraničí a tak jeho bodový zisk činil iba 128 bodov čo mu vynieslo iba 2.
miesto.
Viko z     Bilice taktiež absolvoval tri súťaže v zahraničí a bol na nich podstatne úspešnejší ako Cyro. 
Kým Cyro spod Agátov získal v zahraničí iba 50 bodov,  Viko až 90 bodov. Na Slovensku však 
úspešne absolvoval iba dve súťaže a bol podstatne menej úspešný ako na súťažiach v ČR. Vynieslo mu
to iba 33 bodov Spolu to bolo teda  123 bodov a tretie miesto.

Týmto trom umiestneným pomerne výrazne konkurovala už iba Didina Mervov dvor 
s vodičom Ľubošom Mervom, ktorí sa zúčastnili  celkom 6 súťaží na Slovensku/ z toho dvoch 
klubových/   a na všetkých bodovali. Prinieslo im to však iba 95 bodov.  

I. Cyro spod Agátov, v. Ladislav Banás st.

Akcia Cena Body Prémia Poradie Body prémia

Klubové SVS I.c 4

MJ. Steinitze I.c. 15

MSPohár - ČR I.c 20

Klubová  súť.
Pole - voda

I.c 13 10

VSS I.c 13 2. m. 10

MJK I.c 20 1.m. 25

MKS I.c 23

Pole-voda
Akasztó HU

I.c 15

Spolu 168 bodov 123 10 35



II. miesto – Dino Mervov dvor, v. Vlastimil Polakovič

Akcia Cena Body prémia Poradie body Prémia

SVP I.c 4

LSS I.c 8

Kl. Súťaž P-V I.c 13 10 1.m. 30

VSS I.c 13 1.m. 15

MJK I.c 20 2.m. 15

Spolu 128 bodov 58 10 60

III. miesto – Viko z Bilice, v. MVDr. Jarolím Debrovský

Akcia Cena Body prémia Poradie body Prémia

MS pohár ČR I.c 20 1.m. 20

MFV – ČR I.c 20 2.m. 15

MJS – ČR I.c 15

MBZ II.c 10

MKS I.c 23

Spolu 123 bodov 88 35

Upozorňujeme vodičov psov , že pri vyhodnocovaní súťaže vychádzame z     údajov o     skúškach 
a     súťažiach, ktoré sú nám dostupné a     neručíme za kompletné započítanie bodov u     jednotlivých psov 
v     prípade, že sa zúčastnili na súťažiach o     ktorých nemá výbor klubu informácie. Po vyhodnotení 
súťaže už dodatočné nahlasovanie absolvovaných skúšok a     súťaží neberieme do úvahy. 

Jozef Kovács
Výcvikár klubu


