Киноложка изложба THE DOG SHOW – Първомай 2019
На 11-12 май 2019 година в град Първомай се проведе Киноложка
изложба, организирана от Киноложкото дружество в Първомай, Община
Първомай и ОНЧ ,,Св.св. Кирил и Методий”. Стартът беше даден от
кмета на общината Ангел Папазов, главния инициатор Пеньо Запрянов, в
присъствието на съдиите Галя Тодорова, Таня Арангелова, Зафра Сирик
– от Израел, Бонка Ласло и Зоран Чурчич – от Сърбия.
В изложбата участваха над 600 кучета от различни породи от България,
Сърбия, Турция, Гърция, Румъния, Русия и Англия. Провеждането на
изложбите беше под наблюдението на Председателя на Българската
републиканска федерация по кинология Георги Христозов.
Състезанието по аджилити постави началото на Киноложкото шоу.
Както обикновено най-ранобудни и готови за надпреварата бяха екипите
куче-човек. И малки, и големи бяха впечатлени от пъргавината на
кучетата, изпълнението на командите и работата в синхрон със
собственика. Най-малкият участник тази година, който се състезава за
първи път с голямо желание беше 9-годишната Дивна Иванова от
Българския аджилити клуб. Тя и кучето Иса – порода белгийски грифон
удивиха публиката и съдиите с бързина и ловкост. Цял ден продължи
съденето в ринговете за специализирани изложби на далматини, дакели
и хрътки.
Парадът на кучетата, състоял се на следващия ден, бе предхождан от
детска програма, след което започна шоуто по избор за най-красиво куче
на изложбата. Призът и Купата на кмета спечели померанът Кики,
собственост на Шарлот Неймеихер и Мехмед Илхан.
Парадът на шампионите с акцент към породите Българско лудогорско
гонче, Български барак и Българско овчарско куче и демонстрацията със
служебни кучета впечатлиха публиката най-много.
Шест от най-добрите полицейски кучета в Пловдив и страната, водени
от гл.инспектор Виктор Празов и личните им водачи, които работят към
сектор „Специални сили” към ОД МВР – Пловдив демонстрираха умения
в задържане и послушание. Кучетата се използват за откриване на
наркотични и взривни вещества, за работа по следа и охрана на масови
мероприятия. Те бяха отличени с медал и грамота, както всички
породисти кучета, взели участие в Парада на шампионите.
По време на киноложкия уикенд, с доброволчеството на децата от клуб
„Млад кинолог”, се проведе благотворителната кампания „Заедно за
живота”. Тази година събраните средства ще бъдат в полза на Детската
онкохематология на УМБАЛ ,,Свети Георги” - гр. Пловдив.
Уникалния по рода си празник на кинологията, който се провежда вече
трета година по ред благодарение на всеотдайността на Председателя
на Киноложкото дружество Пеньо Запрянов, любезното съдействие и
подкрепа на кмета на Първомай Ангел Папазов и ОНЧ ,,Св. св. Кирил и
Методий” е едно паметно събитие за града и общината.

