MISTROVSTVÍ SVĚTA

BELGICKÝCH OVČÁKU v ČÍSLECH
6. - 12. KVĚTNA V PÍSKU
NA MĚSTSKÉM STADIONU (VSTUP Z BURKETOVY ULICE) A V OKOLÍ

IGP

Slavnostní zahájení FMBB
– Historicky největší mistrovství světa
belgických ovčáků.
– Rekordních 715 belgických ovčáků ze 40 zemí
světa z Evropy, Ameriky, Afriky, Asie i Austrálie
v řádných disciplínách mistrovství!
– Přes 200 belgických ovčáků v doprovodných
disciplínách (speciální výstava, Fitmin Open Cup).

I zde jsme se dotáhli na dosavadní rekord,
který drží Němci – 141 závodníků slibuje super
podívanou od středy až do napínavého
nedělního finále. Nahlášeni jsou
malinoisové, ale i tervuereni.

AGILITY

10

Pátek, sobota a neděle nabité
tím nejlepším, co lze nad překážkami spatřit.
Přihlášených 143 týmů se rovná dosavadnímu
rekordu FMBB v Německu v roce 2017 a uvidíte
belgické ovčáky všech čtyř variet!

MONDIORING
Naše největší překvapení – 115 přihlášených, z toho 50 v nejvyšší
kategorii mondioring 3 je suverénní rekord nejen v historii FMBB.
Bude to zkrátka jízda! Pečlivě navržené náročné kulisy a zdatní figuranti
řádně prověří kvalitu psů. Oproti minulému mistrovství FMBB v ČR
jsme narostli o víc než 60 %! Kvůli extrémnímu počtu psů začne soutěž
oproti plánu již v úterý. Předvedou se nejen malinoisové,
ale i tervuereni a groenendael.

CANICROSS a BIKEJÖRING
Nejmladší disciplíny FMBB budou probíhat ve čtvrtek
a v pátek a jako jediné (s ohledem na psí tlapky)
nebudou na stadionu. Belgičáci vyběhnou do malebného
okolí Semic také v hojném počtu – 42 závodících
v canicrossu a 30 v bikejöringu (také rekordní počet v rámci
FMBB). I zde uvidíme v akci všechny čtyři variety.

OBEDIENCE
V obedienci se předvede také historicky nejvyšší počet
psů v rámci FMBB – 69 týmů, z toho 29 ve třídě nejvyšší
(i toto je v rámci FMBB rekord). Tu nejpřesnější poslušnost
budou moct návštěvníci obdivovat od čtvrtka
do neděle, a to v pestrém vydání všech čtyř
variet belgického ovčáka.

SVĚTOVÁ VÝSTAVA
Na světovou výstavu FMBB je nahlášeno úctyhodných 175 belgických
ovčáků všech čtyř variet. Početní rekord v účasti sice stále
i po letech drží zřejmě první FMBB v ČR z roku
2009, i tak se jedná o výrazně vyšší účast, než je na FMBB
poslední dobou běžná. Pro českého diváka může být zajímavá
i účast 10 jedinců variety laekenois; na běžných českých
výstavách jsou vidět jen zřídka.
Z důvodů extrémního počtu závodníků rozhodla
zastřešující organizace FMBB, že bude
vypuštěn zahajovací ceremoniál a soutěžit
naplno se začne již v úterý.
Foto: P. Fürstová, M. Hořejší, M. Čapková

Více na www.fmbb2019.com (česky i anglicky)
Facebook: https://www.facebook.com/pages/category/Sports-Event/FMBB-2019-1153769041458871/
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