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b Do zaprzęgów najlepiej
nadają się husky, ale biegać
można z każdym psem.
b KS „Alaska” odnosi w tej
dziedzinie coraz więcej
Karolina Brózda
k.brozda@express.lodz.pl
anicross i bikejoring te nazwy nie powiedzą
zupełnie nic komuś,
kto nie interesuje się psimi zaprzęgami. O wyjaśnienie tajemniczo brzmiących terminów poprosiliśmy Bartłomieja
Sobeckiego z klubu zaprzęgowego KS „Alaska” z Łodzi.
– Obie nazwy mają związek
z zawodami – mówi pan
Bartłomiej. – Canicross to bieg
z psem, natomiast bikejoring
polega na tym, że człowiek jedzie na rowerze ciągniętym
przez psa.
Bartłomiej Sobecki zainteresował się tym sportem
przez... przypadek.
– 12 lat temu organizowałem zawody biegowe i szukałem partnerów – opowiada. –
W jednym z łódzkich sklepów
poznałem Małgosię, która zaproponowała, żeby w ramach
imprezy zrobić bieg z psem.
Moje pierwsze starty odbyły
się właśnie wtedy, a Małgosia
„pożyczyła” mi jednego ze
swoich czworonogów. Jakiś
czas później poznałem Mariusza, dzięki któremu w 2012 roku zadebiutowałem w Otwartych Mistrzostwach Litwy,
startując z jego psem Alukiem.
Również z nim pojechałem
na zawody w Warszawie

Na rowerze
za... Demonem
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i w Kamionce, wypełniając wymóg licencyjny Polskiego
Związku Sportów Psich Zaprzęgów. Kilka lat temu z Małgosią i Mariuszem (między innymi) założyliśmy jeden
z dwóch klubów zaprzęgowych w województwie łódzkim, KS „Alaska”.
Ze swoimi psami pan
Bartłomiej zaczął startować

Zawody zaprzęgowe
trwają 2 dni
i odbywają się na 6kilometrowej trasie.
Na wynik składa się
suma czasów

w 2015 roku. Szybko przyszły
pierwsze
sukcesy
w canicrossie - brązowy medal
Mistrzostw Polski oraz Puchar
Polski za sezon 2015/2016.
– Od 2016 roku biorę też
udział w konkurencji scooter,
czyli hulajnodze podpiętej
do dwóch psów, oraz od czasu
do czasu w bikejoring – opowiada sportowiec.
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W zespole pana Bartka są
trzy psy rasy husky: Demon,
Rasta i Dasty. Demon trafił
do klubu jako pierwszy, to typowy uparty husky, który lubi
chodzić własnymi ścieżkami,
ale dzięki temu jest taki wyjątkowy.
– Rasta to pies z linii sportowej, przyjechał do nas z Słowacji, jest szybki i zwinny, z nim

FOT. IZABELA GETTEL

Bartłomiej Sobecki
z Demonem.
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odnosiłem pierwsze sukcesy –
mówi Bartłomiej Sobecki.
Dasty to brat Rasty z tego
samego miotu. Na początku
był mocno wycofany, ale teraz,
gdy jest podpięty z bratem
do zaprzęgu, staje się liderem,
który nie odpuszcza. Jest najszybszy i najsilniejszy, to też
największy przytulas w drużynie.
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