PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI KLUBU OWCZARKA BELGIJSKIEGO W ROKU 2015
11 grudnia 2014 roku, na posiedzeniu Zarządu Głównego ZKwP powołany został Klub Owczarka
Belgijskiego, działający przy krakowskim Oddziale ZKwP. Dwa miesiące później – w lutym 2015 roku
– otrzymaliśmy oficjalne członkostwo w federacji FMBB. Po niespełna roku działalności Klub liczy w
sumie 134 członków. Są to głównie ludzie czynnie związani z psim sportem. Nie przypadkowo
zatem, do Zarządu Klubu Owczarka Belgijskiego powołano osoby od lat angażujące się w rozwój
oraz propagowanie psich dyscyplin sportowych w Polsce. Są to:
Przewodniczący – Jacek Lewkowicz
Zastępca ds. Organizacyjnych – Sylwia Szugzda
Zastępca ds. Hodowlanych – dr Ewa Adamkiewicz
Sekretarz – Marzena Łączyńska
Skarbnik – Agnieszka Leszczyńska
Na stronie internetowej (www.klubbelga.pl) oraz oficjalnym profilu w serwisie społecznościowym
Facebook, systematycznie zamieszczane są nie tylko informacje o wydarzeniach organizowanych
przez Klub Owczarka Belgijskiego, ale również aktualności ze świata psiego sportu oraz wyniki
wystaw. Klub zrzesza profesjonalnych hodowców, właścicieli i miłośników rasy owczarek belgijski.
Główną ideą powstania Klubu Owczarka Belgijskiego było promowanie rasy owczarek belgijski w
Polsce, podwyższanie jakości hodowlanej oraz zachowanie użytkowych cech tej rasy. To ostatnie
realizowano poprzez promowanie i podnoszenie poziomu psiego sportu w naszym kraju, ale również
wspieranie zawodników reprezentujących Polskę na międzynarodowych zawodach sportowych.
Dlatego na przestrzeni minionego roku zaangażowaliśmy się w organizację wielu imprez sportowych
oraz seminariów, które spotkały się z niesamowicie pozytywnymi opiniami uczestników tychże
wydarzeń. W ramach promowania startów polskiej kadry na międzynarodowych imprezach,
reprezentującym nasz kraj zawodnikom zapewniliśmy koszulki polo, kamizelki i smycze oraz obroże
od firmy Dingo K-9. Każdy z zawodników otrzymał również worek suchej karmy firmy TropiDog (15
lub 8 kg). Dzięki akcji „Trenerzy Zawodnikom” udało nam się zebrać kwotę 4780 złotych, która
również w całości została przekazana zawodnikom.
Zdając sobie sprawę ile pracy i czasu kosztuje przygotowanie psa do startów, chcemy w największy
możliwy sposób docenić wysiłek wszystkich zawodników, dlatego przy każdym organizowanym przez
Klub wydarzeniu współpracujemy z wieloma zaufanymi i zaprzyjaźnionymi sponsorami. Do tej pory
ogromne wsparcie okazały nam firmy:
Alsa Świat Psów, Aptus, Alpha Spirit, Bukha, Collision Course, Dog&Sport, Delcon, K9 Dingo, dr
Seidel, E-Pies, Elektrometal, EVEREST Szczyt Porozumienia, Fish4Dogs, Fitmin, GameDog,
Gmina Koniusza, Hitt Dog, Labolatorium Dermapharm, Mega Team, Planet Pet Polska, Pokusa
Premium Plus, Petto, Rauki, Radio Kraków, Sport-Dog, SAJO Dog&Sport, Sklep P1es.pl, TropiDog,
Teekanne, Wojdrew, Zdrowy Piesek, 8 in 1.
To dzięki nim, każdy osiągnięty wynik był nagradzany.
Aby przypomnieć działalność Klubu Owczarka Belgijskiego w 2015 roku, przedstawiamy nasze
KALENDARIUM
•

24-25 stycznia 2015 roku – Maraton Obedience w Krakowie
Sędziowie: Jozef Olearcin / Jacek Lewkowicz
Maraton Obedience był jednocześnie kwalifikacjami do Mistrzostwa Świata w Turynie oraz
Mistrzostw Świata Owczarków Belgijskich FMBB 2015.

Pierwszego dnia rozegrano zawody w klasie 3 (4 zawodników), klasie 2 (6 zawodników),
klasie 1 (16 zawodników) oraz klasie 0 (12 zawodników). Łącznie zmagało się 38
zawodników.
Drugiego dnia zawodów w klasie 3 (7 zawodników), klasie 2 (6 zawodników), klasie 1 (15
zawodników) oraz klasie 0 (6 zawodników) wzięło udział 34 zawodników.
Wyniki zawodów z dnia pierwszego znajdują się tutaj, natomiast z dnia drugiego tutaj.

•

18-19 kwietnia 2015 roku – II Wiosenne Zawody FH w Kalsku
Sędziowie: J. Havranek / Jacek Lewkowicz
Wiosenne Zawody były jednocześnie kwalifikacjami do Mistrzostw Świata IPO-FH w Moskwie.
W zawodach rozgrywanych w kategoriach: IPO-FH (3 zawodników), FH1 (8 zawodników),
FPr 3 (12 zawodników), FPr 2 (4 zawodników), FPr 1 (4 zawodników) wzięło udział w sumie
31 przewodników z psami.
Pełne wyniki zawodów znajdziecie tutaj

•

27-28 czerwca 2015 roku – Seminarium z Günther Diegel w Krakowie
Seminarium było skierowane do sędziów prób pracy, asystentów, pozorantów, ale również
zawodników i wszystkich miłośników psich sportów. Pan Günther Diegel, jeden z twórców
obowiązującego regulaminu psów użytkowych FCI, odpowiadał na wszystkie pytania
zebranych, uściślał poszczególne kwestie regulaminu budzące wątpliwości, omawiał zasady
pracy pozoranta, zasady oceny psa w poszczególnych konkurencjach (A, B, C) oraz
najnowsze trendy w ocenianiu psa. Jako szkoleniowiec, zawodnik, pozorant i sędzia – dał
wszystkim zebranym ogromną motywację do pracy z psem.

•

24-25 października 2015 roku – I Otwarte Mistrzostwa Polski IPO Owczarków
Belgijskich w Krakowie
Sędziowie: Marc-Oliver Radke / J. Lewkowicz
Pozoranci: Pavel Soukop / Daniel Palecek
Mistrzostwa Polski IPO były jednocześnie kwalifikacjami na Mistrzostwa Świata Owczarków
Belgijskich FMBB 2016.
Kategorie IPO 1 oraz IPO 2 z racji niewystarczającej liczby zgłoszonych uczestników zostały
odwołane. Zawody o Tytuł Mistrza Polski IPO Owczarka Belgijskiego rozegrano tylko w
kategorii IPO 3. Rywalizacja toczyła się między 9 zawodnikami.

•

24-25 października 2015 roku – I Zawody w tropieniu sportowym o Puchar Lajkonika w
Krakowie
Sędziowie: Marc-Oliver Radek/ J. Lewkowicz

Pucharowe zawody w tropieniu sportowym rozgrywane były w kategoriach: FH 1 (2
zawodników), FPr 3 (5 zawodników), FPr 2 (5 zawodników), FPr 1 (6 zawodników). Łącznie
w walce o Puchar Lajkonika wzięło udział 18 zawodników.
Poza typowo sportowymi wydarzeniami, organizowaliśmy także liczne inicjatywy mające na celu
zaangażowanie do wspólnego działania zarówno członków, jak i sympatyków Klubu Owczarka
Belgijskiego. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.
•

•

•

Trenerzy Zawodnikom – to wspólna akcja w formie bazarku, mająca na celu
dofinansowanie wyjazdu Polskiej Reprezentacji na Mistrzostwa Świata FMBB 2015. Dzięki
udziałowi ogromnej ilości sympatyków psich dyscyplin sportowych, udało nam się zebrać
4780 złotych. Kwota ta w całości została przekazana zawodnikom.
I Piknik Klubu Owczarka Belgijskiego w Krakowie – spotkanie integracyjne członków oraz
sympatyków Klubu Owczarka Belgijskiego, które odbyło się na Stadionie Juvenii w Krakowie.
Podczas trwania pikniku odbywały się bezpłatne treningi obrony, posłuszeństwa oraz agility.
Iście sportowej atmosferze towarzyszył grill.
Konkurs na Najpopularniejszego Belga Roku – ranking w formie zabawy na oficjalnym
profilu Klubu Owczarka Belgijskiego w serwisie społecznościowym Facebook, mający na celu
wyłonienie Najpopularniejszego Owczarka Belgijskiego. Głosowanie poprzez oddawanie
„lajków” odbywało się w kategoriach sport oraz show. Zwycięstwo w kategorii sport
przypadło Owczarkowi LET’S GO WHISKY from Mike’s Place pod przewodnictwem Agnieszki
Kierzenkowskiej. W kategorii show bezkonkurencyjna okazała się para IR’HYANA Des
Fauves De Malines z przewodniczką Małgorzatą Jędrzejczak.

Dzięki aktywnej działalności Klubu zapewniamy naszym klubowiczom wiele atrakcyjnych zniżek u
partnerów z którymi mamy przyjemność współpracować przy organizowaniu licznych wydarzeń.
Warto dodać, iż liczba promocji stale się zwiększa.
Sukcesy członków Klubu Owczarka Belgijskiego.
Jesteśmy ogromnie dumni, że tak liczna grupa członków naszego Klubu reprezentowała Polskę
podczas tegorocznych Mistrzostw Świata Owczarków Belgijskich FMBB w Czechach w wielu
dyscyplinach
AGILITY:
- Kamila Celmer i Yethro Saphir z Kovarny (Team Leader, wybrany przez zawodników)
- Piotr Celmer i Greg Zorba Nikusiowe Szaleństwo
- Magdalena Kasprzyk i Yakuza Dart
- Dorota Harężlak i Daffy Red Vixen
- Monika Szpakowska i Ydole z Kovarny
- Iwona Kalisz i Golden-Tiger ACE (FCI)
- Karolina Skowron i Chili Extra Temperament
- Leszek Kalisz i Cherry Killing Machine (FCI)
- Szpakowska i Yessica Venus z Kovarny
IPO:
- Patryk Krajewski i Baybaro od Dorrinky
lokata 27/119
OBEDIENCE:
- Agnieszka Leszczyńska i Gandi Frambos – klasa 3
lokata VI/28
- Sylwia Szugzda i Hajda Killing Machine – klasa 2
lokata I/12
Na uwagę zasługuje również ogromny sukces Agnieszki Kierzenkowskiej z psem LET’S GO WHISKY
from Mike’s Place na Mistrzostwach Świata FH 2015 w Moskwie, na których zajęli V miejsce,

otrzymując jednocześnie tytuł Najlepszego Śladu Mistrzostw. Warto dodać, iż Agnieszka z Whisky są
Mistrzami Polski IPO FH. Z kolei Patryk Krajewski z psem Baybaro od Dorrinky na Mistrzostwach
Świata FCI, z oceną bardzo dobrą, zajęli 18 lokatę na 134 startujących par. Patryk i Baybaro są także
Mistrzami Polski IPO wszystkich ras oraz Mistrzem Polski IPO Owczarków Belgijskich 2015. Agnieszka
Leszczyńska razem z Gandim reprezentowali także Polskę na Mistrzostwa Świata Obedience
wszystkich ras w Turynie.

Mistrzostwa Polski Obedience Owczarków Belgijskich, Rzeszów 12-13.09.2015
Klasa 1
1. Łukasz Seiffert i Asta Maligold (OBM) Mistrz Polski Obedience Owczarków Belgijskich
2. Magdalena Regulska i Evan Marshall Dogs (OBM), pierwszy Vice Mistrz Polski Obedience
Owczarków Belgijskich
3. Kamila Burek i Cuba Boccaro (OBM), drugi Vice Mistrz Polski Owczarków Belgijskich
Klasa 3
1. Sylwia Szugzda i Hajda Killing Machine (OBM) - Mistrz Polski Obedience Owczarków Belgijskich
- Agata Klecka i Jumanji Terwipon Extraversion (OBG)
Mistrzostwa Polski IPO Owczarków Belgijskich, Kraków 24-25.10.2015
1. Patryk Krajewski i BAYBARO Od Dorrinky (OBM)
2. Michał Majcher i OSKAR Red Dot (OBM)
3. Tomasz Wlizło i Frambos EDGAR (OBM)
Hodowla
W Białymstoku miała odbyć się pierwsza klubowa wystawa owczarków belgijskich, ale niestety z
powodu braku chętnych impreza została odwołana. W związku z tym postanowiono zorganizować
wystawę klubową przy okazji wystawy międzynarodowej w Warszawie, tj. w lipcu 2016. Zaproszono
cenionego wśród hodowców owczarków belgijskich w Polsce sędziego, p. Pietro Bottagisio.
Kolejną inicjatywą Klubu była propozycja zmiany przepisów kwalifikujących psy i suki do hodowli,
poprzez wymóg dotyczący obowiązkowych prześwietleń w kierunku dysplazji stawów biodrowych i
łokciowych. Niestety, pomimo wielokrotnego ponawiania próśb o odpowiedź, do tej pory Klub nie
doczekał się oficjalnej odpowiedzi od Głównej Komisji Hodowlanej.
W międzyczasie Klub skontaktował się ze wszystkimi Oddziałami ZKwP z prośbą o udostępnienie listy
reproduktorów, część z Oddziałów odpowiedziała na nasze zapytanie.
Protesty dotyczące działalności Klubu Owczarka Belgijskiego.
Z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń do kategorii IPO 1 oraz IPO 2 podczas I Otwartych Mistrzostw
Polski IPO Owczarków Belgijskich, byliśmy zmuszeni odwołać te dwie kategorie. Nasze wyjaśnienia
okazały się niesatysfakcjonujące. Decyzja spotkała się z falą krytyki, ubliżaniem, a w efekcie
złożeniem protestu przez Panią Agatę Kostecką i Panią Patrycję Frolenko do Związku Kynologicznego
w Polsce, Głównej Komisji Szkolenia Psów oraz Federacji FMBB. W piśmie zarzucano nam brak
szacunku do zawodników, bezpodstawne oraz nieregulaminowe odwołanie ww. kategorii oraz
przyjmowanie zgłoszeń do imprezy towarzyszącej, jaką były I Zawody w tropieniu sportowym o
Puchar Lajkonika. Jako, że niejednokrotnie zajmowaliśmy stanowisko w tej sprawie, nie będziemy

robić tego ponownie. Mając ogromny szacunek zarówno do wszystkich zawodników oraz
klubowiczów, chcąc rzetelnie i obiektywnie zdać sprawozdanie z działalności Klubu, nie mogliśmy w
nim nie uwzględnić zaistniałej sytuacji.
Z wielkimi emocjami spotkał się także konkurs, a dokładniej mówiąc zabawa na Belga Roku
organizowana na naszym profilu na Facebooku. Z racji zbyt poważnego podejścia do całej sprawy
oraz rodzącej się niezdrowej rywalizacji, byliśmy zmuszeni okroić nieco cały plebiscyt.
Miniony rok z perspektywy Zarządu Klubu Owczarka Belgijskiego.
Rok 2015 był dla nas niezwykle pracowitym czasem. Czasem, który wiele nas nauczył, dał nam
satysfakcję oraz utwierdził nas w przekonaniu, że w momencie gdy spotka się kilkoro ludzi
patrzących w jednym kierunku nie ma rzeczy niemożliwych. Jesteśmy dumni, że w tak krótkim
czasie doprowadziliśmy do skutku tak wiele zawodów. Zawodów, które pokazały, że podobnie jak
nasi sąsiedzi, jesteśmy w stanie organizować świetne imprezy sportowe. Bardzo nas również cieszy
fakt, że aż tylu ludzi uwierzyło w nasze założenia i zdecydowało się do nas dołączyć. Dzięki Wam i
dla Was ten rok był tak sportowy.

