O mně
Psímu sportu agility se věnuji od roku 2013, kdy jsem poprvé nastoupila do kurzu pro agility
začátečníky s malou kříženkou Sally. V roce 2014 jsem pak začala závodit na oficiálních závodech a
Sally se stala velice úspěšnou, kdy během půl roku se dostala z nejnižší kategorie A1 do nejvyšší třídy
A3. Bohužel rok na to zemřela nejspíše na otravu. Pořídila jsem si novou fenku středně velkého
vzrůstu z útulku, s kterou jsem rovněž cvičila agility a o rok později jsme vyrazily na naše první
oficiální závody a závodíme dodnes. V roce 2016 jsem začala běhat s půjčovanou australskou kelpií
Defty Blue Mount Mckinkey a v roce 2018 s Australskou kelpií Fatal Black Mount Mckinkey a běhala
jsem s nimi až do roku 2021. Svoji vlastní australskou kelpii jsem si pořídila na jaře roku 2020 a
jmenuje se Bailey Wise FastForJoy a svoji agilitní kariéru začala teprve na podzim roku 2021. Nyní
tedy aktivně závodím s kříženkou A3CH Sárou v MA3 a s kelpií Bailey v MLA1.

Já jakožto instruktor a pořadatel
Agility se věnuji od roku 2013 a instruktorem agility jsem se stala v roce 2016. Od roku 2016 vedu
každoročně kurz pro agility začátečníky, jinak trénuji převážně pokročilé a závodící týmy na oficiálních
závodech v Mladé Boleslavi a v Nymburce. Pořádám také několik oficiálních agility závodů v Mladé
Boleslavi nebo v Kosmonosech. Jsem pravidelným rozhodčím na neoficiálních závodech v Mladé
Boleslavi a každé léto vedu agility tábor ve Studenci u Trutnova společně s Klárou Marešovou.

Tréninky a akce
Pravidelné tréninky
·

Úterý odpoledne - kurz pro agility začátečníky

·

Středa odpoledne – tréninky v Mladé Boleslavi pro pokročilé

·

Neděle dopoledne – kurz pro agility začátečníky a trénink pro pokročilé

Každoroční akce
·

Jaro/podzim – pravidelný rozhodčí na neoficiálních agility závodech v Mladé Boleslavi

·

Léto – pořádání agility tábora s Klárou Marešovou ve Studenci u Trutnova

·

Léto – pořádání oficiálních závodů Mistrovství ČR Australských kelpií a Welsh corgi

·

Zima – pravidelné tréninky v Osenicích a občasné tréninky či intenzivní tréninky v Ratenicích

Úspěchy a tituly v agility
·

zkoušky - SA3, MA3, MLA3, MLA2, MLA1

·

Mistr České republiky v agility mládeže družstva small roku 2014

·

3. Junior roku v agility medium 2017

·

2. Vicemistr České republiky v agility mládeže jednotlivci junioři medium 2017

·

1. Vicemistr ČR kříženců a psů bez PP medium 2019

·

2. Vicemistr ČR kříženců a psů bez PP medium 2020

·

2. Vicemistr ČR kříženců a psů bez PP medium 2021

·

A3CH (A3 šampion) Sára

Všechny naše výsledky si můžete prohlédnout zde: https://kacr.info/competitions/3016.

Kontakt
·

Email: hanka.kryspinova@gmail.com

·

Mobil: 727 857 795

·

Webové stránky: www.liferunner5.webnode.cz

·

Naše videa si můžete prohlédnout zde: https://www.youtube.com/…YlQ.

·

Veřejná skupina AgiHanka na facebooku: https://www.facebook.com/…32/.

·

Naše výsledky ze závodů: https://kacr.info/handlers/4436.

Moji psi
Sally – SA3 (kříženec)
(leden 2012 - 25. 4. 2015)
Sally byla nalezená kříženka malého vzrůstu, s kterou začal celý můj pejskařský a agilitní život.
V roce 2013 jsem poprvé nastoupila do kurzu pro agility začátečníky. Sally byla úžasná, sice neběhala
nejrychleji, ale za to spolehlivě. Milovala agility stejně tak jako já a byly jsme neodlučitelná dvojice. V
roce 2014 na jaře, tedy po roce tréninků agility, jsme jely na naše 1. oficiální závody. O půl roku
později jsme se dostaly do nejvyšší kategorie A3. Také jsme získaly titul Mistr České republiky v agility
mládeže družstva small roku 2014. Klapalo nám to, ale ne na dlouho. Na jaře roku 2015 Sally někdo
nejspíše otrávil a Sally bohužel zemřela. Vše se to odehrálo během jednoho týdne, kdy v neděli
běhala na závodech a o týden déle už jsem žádného psa neměla. Bylo to těžké se vyrovnat s její
ztrátou, a tak jsem si o týden déle pořídila nového psa z útulku – Sáru.

A3CH Sára – MA3 (kříženec)
*25. 6. 2014
Vzala jsem si desetiměsíční fenku středně velkého vzrůstu z útulku, kterou majitelé vrátili z důvodu
nezvladatelnosti. Měla jméno Sára a stala se mým novým štěstím, které opět naplňovalo můj život.
Byla to taková motorová myš, která měla spoustu energie a za kus žvance by se mohla rozkrájet. Se
Sárou byly ale agility náročnější. Chtěla jsem ji rychle naučit všechny překážky, abych opět mohla
běhat parkury agility a jezdit na závody. Sára po krátké době uměla všechny překážky, ale žádnou ne
pořádně. Odbíhala z parkuru, nevnímala, čuchala, ztrácela koncentraci, neměla chuť do práce se
mnou. Agility s ní byly všelijaké – na jednom tréninku běžela nádherně a na druhém udělala sotva
jednu překážku. Na závodech to pro ní bylo ještě těžší, protože bylo mnohem náročnější prostředí,
spousta psů, lidí, ruchu,… Začaly jsme trénovat překážky jinými metodami a celkově jsme
zjednodušily parkury, které byly vhodné pro ní. Sice se nám ne vždy běhy vydařily, ale užívaly jsme si
je a měly jsme z nich radost. Od jara 2017 se z nás stal tým a běháme opravdu spolu. V roce 2017
jsme si spolu vyběhaly titul 3. Junior roku v agility medium a získaly jsme titul 2. Vicemistr České
republiky v agility mládeže jednotlivci junioři medium. Už 3x získala titul z MR kříženců a psů bez PP
(2019, 2020) a v roce 2020 si vyběhala doživotní titul A3CH, který je součástí jejího jména.

Bailey Wise FastForJoy „Bejly“ – MLA1 (Australská kelpie)
*17. 4. 2020
Bejly byla první fenka, kterou jsem plánovala roky dopředu. Přála jsem si australskou kelpii, protože
jsem se zamilovala do jejich povahy, když jsem si půjčovala dvě AKE Defty a Fatalku. Proto jsem si
pořídila vlastní kelpii a je přesně podle mých představ. Miluje jakoukoli práci se mnou a ve sportu
jede vždy na 100%. Miluje plavání, běhaní, aportování i přetahování. Má nevyčerpatelnou energii, je
chytrá a rychlá. V agility zatím začíná a závodí v kategorii MLA1. Je hodně zbrklá a tak nám bude chvíli
trvat, než doběhneme bez chyb a splníme zkoušky. Nicméně Bejlinka nezávodí jen v agility, ale i v
pasení ovcí, kde už má složené zkoušky NHAT, HWT TS a IHT 1 TS. Jelikož je Bejlinka moc šikovná, má
dobré zdravotní výsledky a úspěšně prošla bonitací, tak po ní plánujeme i štěňátka.

