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World championship epagneul breton
21-22.03.2012 Serbia

На 21-22.03.2013 г. се проведе Световното първенство за епаньол бретон под
егидата на световния клуб A.I.C.E.B. в гр. Ниш, Сърбия. Клуб епаньол бретон – България
също взе участие с български отбор, в състав:
1. Адам Бендида с водач Апостол Марчев /капитан/

2. Петра от Христозов с водач Илиан Асенов
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3. Арес фом Гравас с водач Петър Топалски

Българският отбор пристигна в Сърбия на 20-ти март, което се оказа крайно
недостатъчно за климатизиране на кучетата, а и на водачите. Повечето отбори бяха вече
там и тренираха по терените. Някои от тях участваха и на CACIT-ите предишната седмица,
т.е. бяха набрали скорост. Едно обстоятелство, което не бива да се подценява!
На 20-ти вечерта се проведе официалното теглене на жребия за предстоящото
състезание. Жребият, който се падна на нашите кучета и бе изтеглен от президента на
световния клуб, бе следния:
1-ва батерия – Петра от Христозов – излиза под номер 4
3-ра батерия – Адам Бендида – излиза под номер 2
4-та батерия – Арес фом Гравас – излиза под номер 4
Както е видно, обаче, от приложените снимки на следващия ден бе обявен съвсем
различен жребий:
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От тук започнаха и трудностите за нашия отбор, тъй като трите кучета бяха
разпределени в 3 батареи, а ние бяхме само с две коли. И така се наложи Адам Бендида със
своя водач Апостол да бъдат прехвърлени в чужди коли. Това, разбира се, допълнително
внесе напрежение и недоволство от наша страна, след като имахме предварително
обещание от организаторите, че две от кучетата ще бъдат в една батарея. Правя малко
уточнение, че в правилника никъде не е забранено изрично, че един отбор не може да има
повече от едно куче в една батарея. Пише само в отделна точка, че организаторите трябва
да се постараят да разпределят кучетата на всеки отбор в различни батареи. Целта е
кучетата от един отбор да са на различни терени при различни съдии, иначе много лесно
могат да се правят манипулации. Затова за нас беше доста учудващо като ни казаха, че
според правилата не можело един отбор да има повече от едно куче в една и съща
батарея, още повече, че ни беше обещано друго. Но и това се оказа само „прах в очите”,
тъй като от по-горните списъци е видно, че за отбора на Украйа все пак е направено
изключение, но не и за нас.
На 21-ви в 8:00 ч. се събраха всички участници в хотела и започна провеждането на
морфологичната оценка. Тук КЕББ може да е горд с резултатите на своите кучета, защото
по морфология сме на 4-то място, като Сърбия ни изпреварва на 3-то място само с 0.5
точки, но да не забравяме, че те имаха и пълен отбор, а ние бяхме само с три кучета.
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Получихме специална похвала от Кристиан Гюнтър за отличната българска
селекция. Трябва да отбележим също, че Адам Бендида и Петра от Христозов получиха
максимума за млади кучета „оценка 12”. А Адам Бендида беше обявен за най-младото куче
(16-месечно), участвало на състезание от такава величина.
След оценката на кучетата започна представянето на отборите.
БЪЛГАРИЯ
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В 10 ч. се качихме по колите и потеглихме към терените. Дали организаторите бяха
предвидили равни условия за всички участници е отделен въпрос, но трябва да споменем,
че метереологичните условия бяха много тежки за бретоните. Цяла нощ валя дъжд и
сутринта на 21-ви продължаваше леко да ръми и на моменти да се засилва дъждът.
Терените бяха кални и на места с локви. За бретонът това са нелеки условия и кучетата не
успяха да покажат и разгърнат своя потенциал, което е видно и от резултатите през
първия ден. Почти нямаше кучета с реализация и оценка.

И трите ни кучета бяха първи в батареиите си на все още лекия дъжд според „новия”
жребий. Тук започнаха и нашите съмнения. Защо и трите български кучета излизат в това
лошо време първи?!
Аз бях в батерия 1 при Арес фом Гравас. Теренър беше повече орано поле и
естествено кално. Вятър изобщо нямаше. И кучето и водачът се явяват за първи път на
подобно състезание и беше нормално да направят грешка и да чуят тръбата.
При Илиан и Петра от Христозов също полето е било в лошо състояние с големи локви,
при което кучето нито може да тича спокойно, нито да покаже стил и да се разгърне.
А при Апостол и Адам Бендида условията бяха може би най-неизгодни, тъй като младото
куче първо беше местено в няколко коли, докато се разберат кой, как и с кого ще пътува
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до батареята. И второ бяха го оставили до други мъжки кучета, с които през целия път са
се лаели. Едно от кучетата е било Кайен на Скарпечи, който е нападал Адам през цялото
време. Това, разбира се, няма как да не се отрази на всяко куче, а още повече на едно
младо и неопитно животно. За съжаление и тук турът беше спрян още в началото, като
съдията каза, че кучето е намалило темпото и не е било поставено правилно в терена.
Имайки предвид тежките терени, в които се редуваше орано поле и култура, лошото
време и дъжда, и най-опитните кучета доста трудно биха се ориентирали.
Вечерта в хотела бяха обявени резултатите от първия състезателен ден и малко покъсно се проведе годишното общо събрание на световния клуб, за което вече ви писах.
На 22-ри условията бяха още по-тежки. През цялото време имаше много силен
вятър, студ и ниски температури.
Петра от Христозов беше пусната отново в неравен терен и кучето нямаше голяма
възможност да се разгърне, а и вятърът беше прекалено силен и менеше посоката си.
Арес фом Гравас е успял да направи реализация, но поради неопитност на водача и
липсата на оръжие, с което да се гръмне, стойката на кучето и оставането на място не са
зачетени и турът е бил прекратен.
При Адам Бендида също отново изключително труден терен. Или по-скоро неподходящ
терен, тъй като е бил заграден от гора, ЖП линия и шосе. На практика кучето е нямало
масто, където да тича. Може би отново поради неопитност и заради това, че се явяваме за
първи път, не сме поискали смяна на терена. Турът е бил спрян поради свършването на
терена и спирането на кучето.
За съжаление имаме основателни причини да вярваме, че резултатите са
подменени, тъй като кучета, които нямаха никаква реализация на полето, в списъците се
появиха с оценки. Но това не е нещо ново, което трябва да ни учудва.
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На 22-ри бе закриването на световното първенство за епаньол бретон и бяха
обявени официалните резултати:
Индивидуално класиране:

И отборно класиране:

Правя малко уточнение, че на това първенство нямаше присъдени титли CACT и
CACIT, затова няма и Световен шампион. Кучетата са само с оценка.
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Искам да кажа, че за мен лично беше много полезно да присъствам на такова
състезание, където присъстваха наистина големи имена. Винаги има какво да се научи, а
личният опит е най-добрият учител.
Запознахме се с много хора и въпреки неприятностите и трудностите, мисля че
всички останаха поне малко доволни, че са отишли и че са присъствали.
С Катя, президента г-н Кристиан Гюнтър и г-н Янис Фрагидис от Гърция

Илиан и г-н Калфопулос – председател на гръцкия клуб ЕБ
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Катя и Апостол с Пауло Бакини от Италия

Имахме подарък чувал-гранули специално от Империал Фууд за нашите кучета

Благодаря от името на целия отбор на всички приятели и колеги, които ни подкрепиха и
ни стискаха палци! Догодина повече 
Силвия Николова /секретар КЕББ
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