
Správa o �innosti klubu ŠK ARCHING v sezóne 2009/2010. 
 

 
Športový klub  ARCHING vznikol 28.9.2009, so sídlom v Poprade. Prestupy mašérov z ich doterajšich 
klubov prebehli po majstrovstvách SR v Mošovciach a tiež sme sa zaregistrovali v organizácii SAJPSP. 
K 15.4.2010 má 16 �lenov, z toho 10 aktívnych mašérov (dve ženy a jeden junior). �lenovia klubu sa 
nevenovali len úspešnému reprezentovaniu na poli športovom, ale pôsobia aj ako funkcionári 
v Slovenskom športe psích záprahov. Michal Kuvik je prezidentom SZPZ, Jana Zem�áková je dozorným 
orgánom SZPZ a Marcel Matanin Kone�ný pôsobí ako viceprezident SAJPSP. 
 
Mašéri nášho klubu sa po�as celej sezóny zú�ast�ovali výlu�ne šprintových pretekov. 
Hne� prvý pretek vo farbách ŠK ARCHING, ktorý sa konal v Haniskej pri Prešove bol ve�mi úspešný 
a predznamenal nám úspešnú sezónu. Získali sme 3-krát 1. miesto, 1-krát druhé, 2-krát tretie, 1-krát 
štvrté a jedno 5. miesto.  
21. - 22.11.2009 sa Marcel Matanin Kone�ný a Ivan Vaško zú�astnili majstrovstiev Európy OFF SNOW 
organizácie FISTC v holandskom Grolloo, kde sa im ve�mi darilo. Marcel získal zlatú medailu 
v kategórii canicross 1 dog a Ivan takisto zlatú medailu v kategórii bike 1 dog!  
V tom istom termíne sa konal pretek v Revišti, kde Jana Zem�áková získala 2. miesto v kategórii ve�ký 
záprah FCI a Michal Kuvik 3. miesto v kategórii canicross muži.  
28. – 29.11.2009 sa konal Mikulášsky pretek v Bystrej a opä� sa nám darilo. V kategórii canicross 1 
nastúpili len �lenovia nášho klubu, a tak sme si podelili štyri miesta. V kategórii ve�ký záprah získala 
Jana Zem�áková 2. miesto a v kategórii bikejoring muži Ivan Vaško 3. miesto.  
Týmto pretekom jesenná �as� sezóny na Slovensku skon�ila, ale traja �lenovia klubu sa ešte zú�astnili 
jesenných Medzinárodných majstrovstiev Po�ska v Kcynii. Michal Kuvik sa tu stal majstrom Po�ska 
v kategórii canicross seniori �istokrvných plemien! Jana Zem�áková získala v silnej konkurencii 
kategórie B1 5. prie�ku a Ivan Vaško medzi samými ESP v kategórii bikejoring obsadil �estné 9. miesto. 
 
Zimnú sezónu sme otvorili na medzinárodných pretekoch v rakúskom Seefelde. V kategórii skijoring 
muži získal Marcel Matanin Kone�ný 1. miesto a Michal Kuvik 2. miesto. Medzi záprahmi  v kategórii B1 
obsadila Jana Zem�áková 11. prie�ku. Ivan Vaško nastúpil kvôli veku svojho mladého psa 
v neklasifikovanej zmiešanej kategórii Happy dog.  
�alší pretek, ktorého sa náš klub zú�astnil bolo 1. kolo Slovenského pohára 16. - 17.1.2010 v Uli�i. 
Tieto preteky sa žia� konali na suchu, a tak sme opä� museli opráši� trojkolky a tenisky. V kategórii SKJ1 
muži  získal Marcel Matanin Kone�ný 1. miesto a Ivan Vaško 2. miesto. V kategórii SKJ ženy obsadila 
Jana Zem�áková 2. miesto. Kategóriu D1 vytvorili dvaja naši pretekári, a to Michal Kuvik, ktorý získal 1. 
miesto a Samuel Matanin obsadil 2. miesto. Pre Sama to bol prvý štart vôbec v oficiálne hodnotenej 
kategórii psích záprahov. V kategórii C1 ešte štartoval Igor Pribula a vyjazdil si 2. miesto. 
Nasledovala séria zrušených pretekov Slovenského pohára a tak sme sa zú�astnili finále majstrovstiev 
�R na Troch Studniach – Horníku. V kategórii SKJ2 Michal Kuvik obsadil 6. miesto, v kategórii SKJ1 
muži Ivan Vaško opä� medzi sám s �istokrvným psom v štartovom poli obsadil 13. miesto a Jana 
Zem�áková v kategórii B1 obsadila 7. miesto. 
30. - 31.1.2010 sa mini výprava dvoch �lenov nášho klubu zú�astnila medzinárodného preteku 
v rakúskom Sandli. Michal Kuvik štartoval v kategórii skijoring2 a získal 1. miesto, Jana Zem�áková 
v kategórii skijoring ženy získala 2. miesto. 
6. – 7.2.2010 sa konali medzinárodné majstrovstvá SR pre kategórie SAJPSP. Preteku sa zú�astnilo 6 
�lenov nášho klubu. V kategórii SKJ M1 získal Marcel Matanin Kone�ný 1. miesto a Ivan Vaško 2. 
miesto. V kategórii SKJ M2 obsadil Michal Kuvik 4. miesto, v kategórii D1 obsadil Samuel Matanin 3. 



miesto, v kategórii C1 získala Jana Zem�áková 1. miesto a Igor Pribula v rovnakej kategórii 3. miesto. 
Po skon�ení organizácia SAJPSP odovzdávala nomina�né listy na Majstrovstvá Európy FISTC, ktoré sa 
konali na Donovaloch. Nominovaní boli Marcel Matanin Kone�ný  a Ivan Vaško do kategórie SKJ1, 
Michal Kuvik do kategórie SKJ2, Jana Zem�áková a Igor Pribula do kategórie C1. 
12. – 14.2.2010 sa konali na Donovaloch ME FISTC v šprinte. Pre Slovensko a tiež náš klub boli ve�mi 
úspešné. Marcel Matanin Kone�ný vybojoval s bezkonkuren�ným náskokom viac ako 6 minút 
titul majstra Európy! V kategórii C1 Jana Zem�áková v silnej konkurencii získala pekné 6. miesto 
a Igor Pribula v rovnakej kategórii 16. miesto. �alším dvom mašérom sa ve�mi nedarilo. Michal Kuvik 
v kategórii SKJ2 tretí de� nastúpil bez jedného psa, lenže fenke Gerde to narušilo psychiku a beha� sa 
jej samej nechcelo. Pretek preto nedokon�ili. Ivana Vaška postihol podobný osud, ke� sa mu fenka 
krátko po štarte oto�ila a odmietla pokra�ova� �alej. 
20. – 21.2.2010 sa konalo �alšie kolo Slovenského pohára v Ružbachoch. Náš klub opä� ovládol 
kategóriu SKJ 1. Ivan Vaško získal 1. miesto, Marcel Matanin Kone�ný skon�il na 2. mieste a Michal 
Kuvik na 4. mieste. V kategórii C1 Jana Zem�áková získala 1. prie�ku a Igor Pribula v tejto kategórii žia� 
nedokon�il prvé kolo. V kategórii D1 Samuel Matanin obsadil 3. miesto. 
V d�och 26. - 28.2.2010 prišiel vrchol tohtoro�nej sezóny, MS WSA v nemeckom Oberwiesenthali, ktoré 
boli opä� ve�mi úspešné. V kategórii SJM v konkurencii 16 pretekárov vybojoval Ivan Vaško 2. 
miesto a Marcel Matanin Kone�ný 4. miesto! Jana Zem�áková a Igor Pribula nastúpili v kategórii C1, 
kde v konkurencii 41 záprahov získali pekné 19. resp. 34. miesto. Gerda Michal Kuvika si žia� 
spomenula na vystúpenie na Donovaloch a druhý de� ich na štarte diskvalifikovali kvôli rovnakému 
problému. Treba poveda�, že Gerda je u Michala prvú sezónu a problémy v jej psychike zrejme 
pramenia z jej predchádzajúceho domova. Sná� sa Michalovi podarí u nej zlé spomienky zahna� 
a Gerda v �alších sezónach ukáže �o v nej skuto�ne je. 
6.-7.3.2010 sme sa zú�astnili Medzinárodných majstrovstiev Po�ska, ktoré sa konali v �echách na 
Troch Studniach – Horníku. Tu sa nám opä� darilo a naši D-�kari to dotiahli až na stupne ví�azov. 
Igor Pribula vybojoval 3. miesto a Samuel Matanin získal 3. miesto medzi juniormi! Marcel 
Matanin Kone�ný v kategórii SkjM (spolo�ná kategória pre „�isté“ a „ne�isté“ plemená) obsadil 5. 
prie�ku a Ivan Vaško v rovnakej kategórii obsadil 6. miesto. 
Úspešnú mašérsku sezónu sme ukon�ili posledným pretekom tejto sezóny 13.-14.3.2010 v Zuberci. 
Naši pretekári nastúpili v už tradi�ných kategóriách. Marcel Matanin Kone�ný v kategórii Skj 1 obsadil 2. 
miesto, Ivan Vaško 4. miesto a Michal Kuvik 7. miesto. Jana Zem�áková v silnej medzinárodnej 
konkurencii 9 záprahov kategórie C1 získala 1. miesto! V kategórii D1 Igor Pribula získal 2. miesto. 
Samuel Matanin nastúpil tiež v kat. D1, ale z prvého d�a si odniesol zranenie a na druhú etapu 
nenastúpil. Stala sa tu aj jedna nemilá udalos�, ke�  Marcel Matanin Kone�ný do druhej etapy kategórie 
D1, v ktorej tiež štartoval, zapriahol namiesto svojho zraneného psa jedného psa zo záprahu Samuela 
Matanina. Udialo sa to v zápale boja a nebol v tom úmysel poškodi� ostatných pretekárov. Napriek 
dobrému úmyslu to bolo v rozpore s pravidlami a preto bol diskvalifikovaný. Za toto nedopatrenie sa 
verejne ospravedlnil a po�skej pretekárke, ktorá mala by� vyhodnotená na tre�om mieste vrátil pohár 
a vecné ceny, ktoré jej právom patrili. Náš klub sa zaru�il, že sa nie�o podobné už viac nestane. 
Prvoradé pre nás je sú�aži� pod�a platných pravidiel a v duchu fair play! 
 
Na záver by som zhodnotil uplynulú sezónu a tiež prvú sezónu pre ŠK ARCHING ako mimoriadne 
úspešnú. Cie�om do �alšej sezóny je vypnú� sa ešte k lepším výsledkom, nako�ko nás �akajú MS 
FISTC na Donovaloch a ME WSA v Taliansku, kde by sme chceli opä� zasiahnu� do bojov o najvyššie 
prie�ky. Tiež by sme sa chceli podie�a� na zorganizovaní Vyšehradského pohára.  
 
Za ŠK ARCHING prezident klubu Ivan Vaško. 


