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Canicross ősz Európában, avagy két EB variáció
ugyanarra a témára.
Ezen az őszön is immár, mint 2004 óta minden évben két Európa
Bajnokságra készülhettek a canicross és bikejöring versenyzők. A
Nancy-ban (Franciaország) megrendezésre kerülő 3. ECF EB-re és
a Bakonybélen (Magyarország) megrendezésre kerülő 3. ESDRA
Dryland EB-re. A két verseny között egy hónap, 1200 kilométer és
mintegy 110 induló volt a különbség.
Azonosság volt viszont, hogy mind a két versenyről magyar
érmekkel térhettek haza sportolóink.
Nancy, október első hétvégéjén - igen távol esett és kevesen
tudtunk ott lenni. Azaz összesen 3 versenyző és 3 kísérő. Majdnem
négyen voltunk indulók de Gajdos Tamás egy nappal az elutazás
előtt megsérült, így nem vállalta az utazást. A versenyzők: Rostás
Anikó és Svéda István (canicross), Tóth Attila (bikejöring). A
rendező a Francia Canicross Szövetség, mint az Európai Canicross
Federatio tagja megpróbált jó versenyt rendezni, ami alapvetően
sikerült is.
A verseny helyszínéül szolgáló városi lóversenypálya környezete
tökéletes volt az EB színhelyének. Külön kiemelést érdemel hogy,
mind a verseny, mind a parkolás, mind a bemelegítésre külön
terület volt biztosítva a sportolók részére.
Az ECF versenyeken a gyerekektől az 50 éves feletti korosztályig
találhatók kategóriák. A legnépesebb természetesen a 18-39 éves
korig terjedő felnőtt kategóriák mezőnye. Nancy-ban a férfiak 47en, a nők 29 – en voltak. A versenyzők teljes létszáma 258 fő volt 9
országból.

A

bikejöringesek mind két nap ugyanazt a 6.3 km-es

pályát

futották a stadionban, illetve a stadion környéki parkerdőben.
Nehéz dolguk volt – mint ahogy azt a második napon a futók is
megtapasztalták – ugyanis a verseny előtti héten Nancy
történetének egyik legnagyobb esőzése zúdult a városra a
futópályát sártengerré változtatva. Sajnos a francia rendezők nem a
sárdagasztást választották, hanem azt, hogy az útvonal nagy részét
többnyire diónyi kődarabokból álló zúzalékkal szórták fel, amelyen
több kutya nem is volt hajlandó futni.
A futók első nap másfél kört futottak, egyéni rajttal a versenypálya
körívén – ez kb. 2. 5 km volt – majd másnap a következett
mezőnyrajtos hosszú táv: 5, 5km.
A magyar reményeket az első nap után Rostás Anikó látszott
életben tartani, aki ekkor saját tenyésztésű, első évét versenyző
magyar vizslájával az ötödik helyen állt.
Sajnos jelen sorok írója, és a tavaly előtt dobogós Tóth Attila a
futottak még kategóriában végeztek mind a két nap.
A második napon reggel hatalmas ködben alig 50 méteres
látótávolsággal indultak a kerékpárosok. Kísérteties volt látni,
ahogy megérkeztek a célba a versenyzők. Először csak a hangjuk
volt halható, aztán egy mozgó ködfolt, aztán megjelent száguldó
kutya és végül a csupa sárversenyző. Attila sajnos bukott így nem
sikerült előrébb végeznie, ezt az EB-t a 10 helyen fejezte be.
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legizgalmasabb eseménye, hatalmas élmény mind versenyző
párosoknak, mind a nézőknek amint az ember-kutya falka
kiabálva, ugatva nekilódul.
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versenyszámnak azért is, mert reménykedtünk abban, hogy
Anikónak sikerül előrébb kerülni.

A célba végül Sonia Klikkarova, csehek kiválósága érkezett elsőnek
Ziata nevű greyster(húzásra kitenyésztett fajta) kutyájával, utána
Caudrun Milly belga versenyző Virgile névre hallgató hatalmas
beauceronjával és utána Anikó jött Alival, a magyar vizsla kannal.
Így 2004 után újra volt egyéni érmesünk, aki a hazai szilvásváradi
Eb után két évvel újra bronzérmet nyert.
A férfiaknál a szlovák Jakubasek nyert, a cseh Erbs és a belga
Werry Philippe előtt.
Jövőre Völkingenben (Németország) rendezik az ECF EB-t, ahol
reményeink szerint nagyobb csapattal tudunk majd részt venni.
Bakonybél, november második hétvégéje:
…hangulatos

kis

település

a Bakony

szívében,

a Magyar

Kutyaszánhajtó és Canicross Szövetség elnökének lakhelye is
egyben. Talán ez is közrejátszott abban, hogy a hazai rendezésű
ESDRA Dryland EB-t (ahol a canicross és bikejöring versenyzőkön
kívül egy és két kutya által vontatott tereprolleres (scooter)
továbbá 4-6-8 kutyás fogatok is indultak) itt rendezték meg.
A

község

sokat

tett

a

verseny

sikeréért.

Felépített

egy

versenyközpontként szolgáló épületet és egy kifejezetten remek
versenypályát. A versenyt sajnos nem sikerült megfelelően
propagálni, a várt néző dömping elmaradt a ténylegesen sokkal
nagyobb érdeklődésre érdemes eseményt pár százan nézték meg a
két nap alatt.
Az ESDRA EB-n összesen 143 induló volt. A magyarok versenyzők
közül is – tekintettel arra, hogy a nevezés sokkal többe került, mint
az ECF EB-n – sokan távol maradtak. Indult viszont a fogathajtás
pár kiemelkedő versenyzője, valamint a canicross és bikejöring
sport legjobbjai, akik Nancyban is érmet nyertek
Az ESDRA versenyeken mindkét nap ugyanazt a távot kell teljesíteni
egyéni indítással a versenyzőnek. A futóknak és a scootereseknek ez 5. 6
km-t jelentett a többi versenyző távja mintegy 7 km-volt.

A magyar versenyzők sikeresen szerepeltek. Kiemelkedett ezek
közül a férfi és női canicross verseny, ahol nagy meglepetésre, a
Nancy ezüstérmes Erbs legyőzte az „aranyos” Jakubaseket. E
kategória bronzérmese Babinyecz József lett egy kezdőnek számító
német vizslával, Kristóffal. Az 5 és 6. helyen is magyar futott célba:
Szász Mihály- Kippivel és Szabó László-Olivérrel. A nőknél, ahol a
náthával
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meglepetésre a cseh Martinka Stepankova legyőzte Klikkarovát.
Harmadik a szlovák Brigitta Albertova lett.
A veterán nők között Koch Erika ezüstérmes lett, és ezzel ő ezen a
versenyen a legeredményesebb magyar versenyző. A veterán
férfiak között Gajdos Tamás itthon kárpótolva magát az októberi
sérülésért 3. helyezést ért el.
A legjobb kutyafogathajtó magyar versenyző, Hering Tamás lett 6.
helyével a 8 kutyás fogatok között.
A magyar szövetség elnöke, dr. Verla József leánya Zsófia a
kétkutyás scootteres versenyzők között ugyan a 12. helyen végzett,
azonban mint a kategória legeredményesebb fajtatiszta északi
kutyákkal versenyző sportolója különdíjat kapott.
A koronát a váltó eredménye jelentette. A magyar váltó- Szász
Mihály, Szabó László és Babinyecz József összetételben –
bronzérmes helyezést ért el.
A két versenyt nehéz összehasonlítani, nem is érdemes. Lényeg,
hogy ott voltunk és jókat versenyeztünk. Következik a Dryland
Világbajnokság Németországban december elején.
D R . S V É D A I S TV Á N

