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ECF Canicross és Bikejöring Európa Bajnokság 2006 – Nancy

A kutyás terepfutó ás terepkerékpáros sport legjelentősebb európai
szervezete az Európai Canicross Szövetség (ECF) 2006. évi Európa
Bajnoksága Franciaországban, Nancyban került megrendezésre,
ez év október 6-8 között. Az Európa bajnokságok történetében
eddigi legnagyobb indulói létszámmal lezajlott verseny sajnos
felemás érzéseket hagyott maga után.
A verseny Nancy város Brabois nevű kerület lóverseny pályáján és
mellette fekvő parkerdőben került megrendezésre.
Sajnos az adottságok nem voltak tökéletesek ugyanis a francia
szervezők sem, a rövid sem a hosszú távú futam pályájára nem
fordítottak kellő figyelmet. A rövidtáv esetén másfél kört – 2400
métert - kellett a lóverseny pálya füvén körbefutni. A második
körbe érkezve el kellett futni a rajt előtt, ami igen csak megzavarta
a négylábú versenyzők nagy részét.
A hosszú távú verseny távja 6400 méter volt.
A rendezők dolgát nehezítette, hogy a versenyt megelőző napokban
évtizedek óta nem látott mennyiségű eső zúdult le, így a pályát
járhatóvá kellett tenniük.A pálya nagy része a parkerdőben volt,
többnyire minősíthetetlen, dió és barack nagyság kövekkel felszórt
úton. A pálya e szakaszán több kerékpáros és futó is megsérült
valamint észrevehetően csökkent a négylábú versenyzők futókedve
is.
A rendezők sajnos az időméréssel is hadilábon álltak, az első nap
hivatalos eredményét több kategóriában még most sem ismerjük.
Ennek ellenére remek versenyeket láttunk igazi sportolói kihívást
jelentett Európa legjobbjaival versenyezni a kis létszámú a Magyar
Canicross Sportegyesület versenyzőiből álló csapatnak.

Sajnos a kis létszám most tényleg igaz volt, hiszen csapatunk az
előzetes elképzelésekhez és a nevezésekhez képest a minket súlytó
sérüléshullám miatt csak csökkent létszámmal tudott kiutazni.
Még az indulás előestéjén az utolsó átmozgatás alatt is sérült meg
versenyzőnk, aki így nem vállalta a kiutazást.

Ennek ellenére idén is sikerült éremmel, mégpedig felnőtt női
kategória harmadik helyezettjének járó bronzéremmel,
hazatérnünk. A világ jelenlegi legjobb női versenyzője Sonja
Klikkarova, és a tavalyi Eb ezüstérmes Coudron Milly mögött
Rostás Anikó és fiatal első versenyévadját teljesítő magyar vizslája
Ali végeztek a harmadik helyen ezzel immár második
bronzéremmel szaporítva Anikó éremtárát. (Igaz az érmet csak
később kapjuk meg mivel az EB rendezői franciás eleganciával nem
osztották ki az eredményhirdetés során, helyette csak a kupákat
adták át a versenyzőknek)
Sajnos másik éremesélyesnek számított versenyzőnk Tóth Attila a
verseny során bukott így ebbéli reményeink elszálltak.
Érdemes megemlíteni, hogy a sportág lassanként kitenyészti saját
–FCI által még nem elfogadott - kutyafajtáját. Az ESD, azaz
european sleddog, amely elsősorban pointer, német vizsla és angol
agár „keveréséből” származik jóformán egyeduralkodóvá vált a
dobogók legfelső fokán. A korábbi évek pointer és német vizsla
hegemóniája megtörni látszik. Ezért is kifejezetten kiemelkedő
eredménynek tartjuk Anikó kutyája teljesítményét, már csak azért
is mert általa 2004. évi szilvásváradi verseny után, ismét egy
magyar fajta reprezentánsa álhatott fel a canicross sport EB
dobogójára. Akkor az anya kutya, most pedig a fia teljesített
remekül.

