
Hajrá, hajrá, Rábapatona! 
FCI Majstrovstvá sveta v dostihoch chrtov 2010 
4.-5. september 2010, Maďarsko  
 

Maďarská dostihová dráha privítala na otvorení Majstrovstiev sveta 3. septembra 451 chrtov z 15 štátov. 
V porovnaní s minuloročnými Majstrovstvami Európy je to o niečo nižší počet chrtov, napriek tomu mala 
slovenská reprezentačná ekipa práve tento rok rekordný počet reprezentantov - 15 chrtov z plemien: afgánsky 
chrt, barzoj, greyhound, taliansky chrtík a vipet. Je to už tretíkrát (1996, 2006, 2010), čo sa práve na tejto 
maďarskej dráhe konali FCI Majstrovstvá sveta. 

Tak ako aj minulý rok, počasie si opäť na tomto vrcholnom 
podujatí robilo svoje. V sobotu za pospevovania „Prší, prší, len sa leje...“ 
sa inak vždy výborná piesčitá dráha premenila na wrestlingové pole 
a finálne behy talianskych chrtíkov a barzojov prebehli doslova na blate. 

Slovenská barzojka Asha Batyah Mraja 
sa umiestnila v prvom behu na výbornom 
5 mieste, ale v semifinále akoby tomuto 
aristokratickému plemenu nebolo blato po 
vôli a z pätnástich sučiek až šesť spolu s našou muselo odstúpiť. 

Druhý deň sa počasie zľutovalo a dážď ustal. V afganských chrtoch 
štartovala Nicol Gandamak (16 miesto), výborne pripravená a pravidelná 
bežkyňa coursingových a dostihových súťaží. Ako jedna z mála afganských 
chrtov nezanevrela na dostihy a zabehla na týchto majstrovstvách sveta v zmysle 
hesla: nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa.  

Vo vipetoch dosiahnuté umiestnenia neprekvapili. 
Priamoúmerne k imaginárnej kohútikovej výške tohtoročných 
nemeckých vipetov sa prehĺbila i vzdialenosť našich reprezentantov 
od víťazných stupienkov. Napriek tomu v sukách bodovala naša Arka 
z Osirisova domu, ktorá sa umiestnila na 13 a 18 mieste a možnosť 
zúčastniť sa na majstrovstvách sveta si nenechali uisť ani slovenské 
vipetky Giny Bohemia Snap Dog (40; 41 miesto) a Caramia v.d. 
Groene Golf (45; 42 miesto).   

V psoch aj tento rok bodoval Probaxton Ashton (13; 14 miesto), ktorý doslova dýchal víťazom na 
chrbát, a ak by postúpil do finále, jeho semifinálový čas by sa zhodoval 
s časom víťaza na piatom mieste. Spoľahlivo odbehli aj ďalší slovenskí 
vipeti Figo Ticking Timebomb (33; 32 miesto), Chamnapan River du 
Tepee d´Amour (36; 36 miesto) a Lionel ze Springbart Gou (40; 33 
miesto), ktorí sú pravidelnými a skalopevnými účastníkmi každoročných 
dostihov na Európskom kontinente.  

V najrýchlejšom chrťom plemene – anglický greyhound malo 
Slovensko až štyroch zástupcov, dve sučky Moonlight Hunter Ripply (16 
miesto) a Moonlight Hunter Euridica (22 miesto) a dvoch psov Fool 

Fighter Jumping Jet (10 miesto) a Sjudraged Fridolin (27 miesto). 
Greyhoudi sú na každých dostihoch pastvou pre oči diváka a kto ešte 
nikdy nevidel graciózny švih v kombinácii s neprekonateľnou 
rýchlosťou naživo, prišiel o veľa. Netrpezlivo sme očakávali najmä 
umiestnenie dvoch skvelých slovenských borcov Fool Fightera a 
Ripply, ktorých majitelia p. Mozolák a p. Meszároš sa zhostili úlohy 
udržať „kempingový oheň“ v slovenskej základni od štvrtka až do 
nedele. Dostihovému majstrovi Maďarska 2010 – slovenskému 
greyhoundovi Fool Fighterovi sa na týchto majstrovstvách sveta 
podarilo umiestniť veľmi vysoko, jeho semifinálový čas 30,07 sec. bol 
dokonca lepší ako čas finálneho víťaza na piatom mieste, čo je pre 
majiteľa určite veľmi sľubná vyhliadka do budúcna. V príjemnom 
posedení chrtárov pretieklo za tri dni i čo-to „zamatové“ hrdlom, a aj tá olivka a slaninka padla všetkým na úžitok. 
Viac povinností ako zábavy mal p. Csöglei, ktorý opäť ako vedúci slovenskej výpravy svedomito koordinoval celý 
tím a p. Kaffka a p. Probala, ktorí rozhodovali a asistovali na dráhe. 



 

Najúspešnejšie z chrtov boli tento rok hneď dve talianske chrtíčky Chamsin Feritte Bugsy a Adiah 
Mraja, ktoré sa práve v daždivú sobotu na podmáčanej a blatistej dráhe prebojovali až do finále. Slovenská Adiah 
sa v semifinále umiestnila na ôsmom a štvrtom mieste, čo jej zaručilo postup a vo finále skončila na krásnom 
bronzovom mieste. Gratulujeme! 

Dostihová majsterka 
Maďarska, Rakúska a Slovenska 
Chamsin bola ako vicemajsterka 
Európy 2009 žeravým uhlíkom. Zo 
všetkých talianskych sučiek sa aj 
tento rok umiestnila v oboch 
semifinálových behoch na 
fantastickom 2 mieste a nebyť 
nehody vo finále, opäť by suverénne 
obhájila strieborný titul. Nasvedčovali 

tomu jej skvelé časy z oboch behov a jej semifinálový čas 30,7 sec. ako druhej 
najrýchlejšej sučky sveta neprekonala ani nová vicemajsterka. Aj napriek zraneniu je 
jej výsledok z tohtoročných majstrovstiev sveta excelentný, slovenská Chamsin skrátka patrí do dostihovej 
špičky!  

Všetkým našim fanúšikom a priaznivcom za povzbudzovanie a za to, že nám držali palce ďakujeme!  
A ako vidíme slovenský dostihový šport o rok, o dva? Už budúci rok očakávame medzi slovenskými 

chrtmi nové mladé posily a bude to práve nový a perspektívny odchov, na čo sa môžeme v priebehu dvoch rokov 
na Slovensku v dostihoch tešiť.   
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