KOMENTARZ DO REGULAMINU
PRÓB PRACY SMYCZY CHARTÓW
OCENA OGÓLNA
Na ocenę ogólną rzutuje przede wszystkim inteligencja charta w pościgu. Jest to cecha
wrodzona, a nie do wyuczenia, która w połączeniu z pozostałymi cechami pozwala
chartowi odnosić sukcesy w gonitwach.
Ocena ogólna to równieŜ widok, który cieszy oko , chwyta za serce lub wyciska łzy
rozpaczy, gdy twoja smycz na oślep pędzi przed siebie. Istna tragedia to „tańczące”,
wyrywające się, lekko podduszone charty na starcie.
Jeden chart za wabikiem ciągnie, napiera, zbliŜa się, juŜ łapie, drugi szuka miejsca do
przecięcia trasy ucieczki wabika, nawet zwalnia i kontroluje co robi wspólnik, i nie
spóźnia się ze zdławieniem wabika, tylko moŜe zakończyć wpisaniem duŜo, duŜo
punktów za WSPÓŁPRACĘ. Smycz, której charty wspólnie, bok przy boku lub jeden
za drugim z wielką szybkością pędzą, gonią, razem wypadają z trasy na zakręcie, na
dodatek jeszcze gubią miejsce, gdzie zniknął im wabik - cóŜ za smętny widok, jakie
będą WSPÓŁPRACY punkty?
JeŜeli smycz posiada chyŜość, ZACIĘTOŚC I ODWAGĘ, Ŝadne hyrdy lub rowy,
upadki-wywrotki nie zwiodą jej z drogi. Szybkość rozumna, co zwolni lub pozwoli
włączyć dopalacz, utrzyma smycz w linii trasy, podpowie jak pokonać przeszkody,
biegnie smycz jakby wiedziała, Ŝe zwycięŜyć moŜe.
Gdy smyczy zaciętości nie zbywa, przyspiesza, zabiega, wabik osacza i skokiemrzutem, obrotem przez bark na łapy staje, a mocno zdobycz w pysku trzyma, to 10
punktów na konto smycz dostaje. Ten skok-rzut, brassokiem zwany, odróŜnić jest
łatwo, bo chart gzy na łapy wstaje ma je nie poplątane i wie, gdzie staje. Smycz dalej
pędzi, bo wabik uskoczył i znika w dali, a tam ten drugi lub pierwszy, nie jest waŜne
który, powtarza brassoka, dumnie zdobycz trzyma a smycz następne 10 punktów na
konto dostaje.
Jak na mecie osaczą wabik, zdławią i para lub jeden zdobyczy pilnują, by uskoku nie
wykonała i ucieczki nie wznowiła, smycz 5 punktów dostaje.
Rozpacz czarna – doszli wabik na mecie i pospołu lub jeden strzępy z niego
zostawiają, jedno jest pewne, Ŝe 0 punktów z tego mają.

