Piotrkowskie Próby Pracy w jesiennej aurze
Tradycyjnie, jak co roku w ostatnich dniach września, odbyły się Próby pracy wyżłów i psów
myśliwskich małych ras. Rankiem 27 września trzydzieści trzy psy stawiły się na placu apelowym
strzelnicy myśliwskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Po uroczystym otwarciu prób i przywitaniu
piotrkowskich władz okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego reprezentowanych przez Łowczego
Okręgowego Cezarego Szadkowskiego, a także przybyłych uczestników, by tradycji stało się zadość
sygnaliści odegrali „Apel na łowy” i skupieni właściciele wraz ze swymi psami pełnymi energii
i gotowości do pracy ruszyli do pierwszej konkurencji – sprawdzenia reakcji psa na strzał.
Ta konkurencja nie sprawiła dużej trudności i większość psów, choć jednak nie wszystkie przeszły ją
pomyślnie. Jednak był to dopiero początek wyczerpującej, ale jakże pasjonującej pracy. Pomimo
zimnego poranka okazało się, iż wrześniowa pogoda w tym roku była przychylna. Ciepła temperatura
i mocno grzejące słońce, aż zachęcało psy do zanurzenia się w wodzie i zdobycia odpowiedniej ilości
punktów by zaliczyć konkurencję nazywaną „skłonność do pracy w wodzie”. Dopingowani zapałem
wykazywanym przez swe psy, a także silną konkurencją, uczestnicy przeszli do kolejnych wyzwań.
Pomimo dużej ilości psów, które podjęły prace na Próbach komisja sędziowska w składzie: sędzia
główny Marian Paweł Bocianowski, Grzegorz Lietz, Zbigniew Skrzek i Jakub Rudziński sprawnie
i dokładnie oceniła wszystkie psy. Pomogła w tym również obfitość naturalnej zwierzyny bytującej na
terenie odbywających się Prób należącym do KŁ „Darz Bór” nr 22 w Piotrkowie Trybunalskim. Taka
sytuacja dała możliwość kontaktu z bażantem, kuropatwą czy zającem każdemu psu.
O godzinie szesnastej nastąpiła część, na którą z większym zapałem niż ich czworonogi, którym
wystarczy sam fakt dobrej pracy w polu, czekali ich właściciele. Komisja sędziowska po zliczeniu
wyników i konsultacji przyznała następujące noty: W próbach wyżłów: lokata trzecia dla wyżła
niemieckiego krótkowłosego - ORIKA Hubertówka znad Parsęty (FCI) z przewodnikiem, Panem
Karolem Pawlukiem, lokata druga dla wyżła niemieckiego szorstkowłosego - SOMILA Ars Venandi
(FCI) z przewodnikiem, Panem Arkadiuszem Olczykiem , oraz najbardziej zaszczytna lokata pierwsza
dla wyżła weimarskiego krótkowłosego - ZAIDEE OF Atria Cordis (FCI) z przewodnikiem, Panem
Kacprem Bułą. Ponadto, w klasie wyżłów przyznano 20 dyplomów pierwszego stopnia, 3 dyplomy
drugiego stopnia i 5 dyplomów trzeciego stopnia. W klasie małych ras przyznano 1 dyplom
pierwszego stopnia oraz pierwszą lokatę płochaczowi niemieckiemu - HEXA z Wdeckiego Parku
z przewodnikiem, Panem Romanem Kuryłowiczem.
Mimo iż nie wszystkie psy zdobył zaszczytnie miejsca na podium żaden z uczestników nie odjechał
z Prób z pustymi rękami i łapami. Każdy dostał nagrodę pocieszenia, która bez wątpienia należała się
psom za wykonaną pracę, choć nie tak idealną jak zwycięzców, jednak jak sama nazwa wydarzenia
wskazuje, są to próby – a one próbowały dzielnie. Wszystkie nagrody, za które serdecznie dziękujemy
zasponsorowały firmy: Planet Pet Society, Dog Store, CdVed.
Znacząca ilość psów obecnych na Próbach oraz fakt iż do ich końca dotrwali prawie wszyscy
uczestnicy są żywym świadectwem pięknej pasji, kultywowanej wśród miłośników myślistwa, a także
dowodzą o dobrej, profesjonalnej, ale również przyjacielskiej atmosferze, która co roku na
piotrkowską ziemię sprowadza liczne grono zamiłowanych i oddanych kulturze i tradycjom łowieckim
właścicieli z psami. Do zobaczenia za rok.
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