Národní field trial, KCHHMO CACT
BATERIE A kontinentální ohaři, rozhodčí: Jana Votrubová
1.

Duna z Tišnovských revírů

MOK

J. Trejbal

2.

GAS Vives Bohemia

MOK

M.Krupinská

3.

Art Fluidum Centauri

FOpyr.

Věra Klimešová

4.

Bríseovna Damashca Aponivi

MOK

Jaroslav Trejbal

5.

CELT Flaver z Cisowego Lasu

MOK

M.Krupinská

6.

Amaretta Speedy Arrows

SGO

Juraj Lihosit

Datum: 15.9.2017
Hledání v dobrém systému, ovšem
přerušované ověřování pachů
s nízkým nosem, dobře pracuje
s větrem, v 10. minutě vystavení bez
prokázání zvěře, ke konci běhu
realizuje bod
Dobře , 8.bodů
Hledání psa je spíše loveckého stylu,
přílišné ověřování pachů s nízkým
nosem
Eliminé
Krásné hledání ve stylu plemene,
v systému a ve vysoké rychlosti, pes
realizuje 2 ukázkové body na bažantí
zvěři a prokazuje absolutní klidy po
vzlétnutí a výstřelu
Výborně, 16 bodů
Fena s výraznou chutí nalézt zvěř,
z počátku běhu točí několikrát na levé
straně po větru, v 8. minutě realizuje
hezký bod na bažantí slepici, avšak
po druhém vypuštění vyráží bažanta
Eliminé
Hledání v horším systému, pes dobře
spolupracuje s vůdkyní, v 7. minutě
realizuje pěkný bod na bažantí zvěři,
nutná značná podpora vůdce ke klidu
po vzlétnutí,
Dobře, 6 bodů
Fena výborně zpracovává přidělený
terén, s výraznou touhou najít zvěř,
avšak některé otáčky jsou po větru,
v 5. minutě realizuje krásný bod na
bažantí slepici, klidná po vzletu i
výstřelu, v doběhu prokazuje klid před
zvěří srstnatou
Velmi dobře, 12 bodů

DERBY
1.

My French boy du Vallon des
Gourbettes

FOpyr.

Věra Klimešová

2.

Rock Creek Americano

PP

Jiří Blažek

Stylová práce ve vysokém tempu,
výborně pracuje nosem, s vysoko
nesenou hlavou, avšak s horším
systémem, dobře zpracovává
ubíhajícího kohouta, při bodu rušen
srnčí zvěří, na konci běhu realizuje
korektní bod na koroptvi,
Velmi dobře, 13 bodů
Chuťová práce, vykazuje značnou
nejistotu plynoucí z nezkušenosti psa,
na konci běhu dopracovává ubíhající
bažantí zvěř, při vzletu a výstřelu
nutná podpora vůdce ke klidu,
Dobře, 8 bodů
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Národní field trial, KCHHMO CACT
BATERIE B kontinentální ohaři, rozhodčí: Jiří Navrátil
1.

Jidaie de Passemarais

EB

Petra Janíková

2.

Bonami z Pelestrovských lesů

MOK

Jana Horníčková

3.

Brix Hostýn Hunter

MOK

Milan Nad

4.

Nord Jokran

NKO

Viktor Veselý

5.

Eszter-Hazi Drotos Csenge

MOD

Ezster Takács

6.

Baxa Hostýn Hunter

MOK

Milan Nad

7.

Abogar Hostýn Hunter

MOK

Milan Naď

8.

Dixie z Héku

MOK

Viktor Veselý

Datum: 15.9.2017
Pes dlouhého prostorového hledání
v rychlém temperamentním tempu ve
stálém vlivu vůdce, v 5. minutě značí
srstnatou zvěř, tuto ignoruje,
pokračuje v hledání, v 7. minutě
vystavuje zvěř pernatou, vystavování
pevné, postupování dostatečně
dlouhé, po vzletu a výstřelu absolutně
klidný,
Výborný, 17bodů CACT
Naprosto nesystematické hledání,
špatně se staví na vítr, v 5. minutě
uvadá v tempu, nereaguje na vůdce,
Eliminé
Pes z počátku dlouhého prostorového
hledání s horším systémem,
neprohledává celý terén, v 10. minutě
zvolňuje v tempu, nepřichází do
zvěře,
Nehodnocen
Pes hledá ve stylu plemene, ve
volnějším tempu, s nízko nesenou
hlavou, výborně se staví na vítr,
nepřichází do zvěře,
Nehodnocen
Fena dobrého dlouhého hledání,
v rychlém tempu, správně se staví na
vítr, dobrá spolupráce s vůdcem,
nepřichází do zvěře,
Nehodnocena
Fena dobrého hledání ve volnějším
tempu, nízko nesena hlava
Vůdce odstupuje
Pes dobrého prostorového hledání,
s nižším nesením hlavy, v dobrém
tempu po celém běhu, dobrá
spolupráce s větrem, nepřichází do
zvěře
Nehodnocen
Fena dobrého prostorového hledání,
ve vlažnějším tempu, dobře se vrací
na vítr, dobrá spolupráce s vůdcem,
nepřichází do zvěře.
Nehodnocen
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Národní field trial, KCHHMO CACT
BATERIE C britští ohaři, rozhodčí: Eva Straková, Jiří Navrátil

Datum: 15.9.2017

FT COUPLE
1.

2.

3.

4.

Brienne Blackmoor's Shadow

GS

Viktor Mára

Pawprint Flaming Soul

POI

Josi Pál

KLER VIS TRANQUILLA

AO

Markéta Kohutová

Solid Gold's Wivienne

POI

Hannah Melcer

Kata VIS TRANQUILLA

AO

Marie Varhánková

Lennox Scandiaca

POI

Josi Pál

Little Choco-Ellie Scandiaca

POI

Roman Zatowicz

Sáregresi Pointerland Athos

POI

Josi Pál

Hledání rychlé, s výbornou
mechanikou pohybu, občas točí po
větru, nepřiznává
Eliminé
Štěká
Eliminé
Hledání rychlé, s výborným
systémem, točí zásadně proti větru,
naprosto ignoruje srstnatou, přiznává
partnerovi, ve 4. minutě přechází
pernatou
Eliminé
Hledání rychlé, s poněkud horším
systémem, v 5. minutě přechází
pernatou
Eliminé
Hledání rychlé, samostatné,
s výborným systémem, přiznává
partnerovi, v 6. minutě vystavuje,
nenechá se vyrušit partnerem který
nepřiznává a předchází ji, při vzletu a
výstřelu klidná, ignoruje srstnatou,
Výborná, 18bodů CACT
Rychlé hledání s výborným
systémem, ve 4. minutě vystavuje
zvěř, po vzletu a výstřelu klidný, v 6.
minutě partner za ním vystavuje, pes
nepřizná, předchází jej
Eliminé
Hledání rychlé, daleké,
v konstantním tempu, v 5. minutě
vystavuje, po vzletu a výstřelu zvěř
pronásleduje
Eliminé
Hledání nemá konstantní rychlost,
často točí po větru, při hledání je prut
v pohybu, ke konci běhu polevuje
v tempu
Eliminé

FT SOLO DERBY
1.

Blaire Pearl Moravia

GS

Petr Vavra

2.

Argo z Vlčích hor

AO

Sylva Janžurová

Mladá fena, pohyb typický pro plemeno,
hledání je však pomalejší, často ověřuje
pachy, opakovaně točí po větru, v 8
minutě polevuje v tempu, nevyužívá šanci
na pernaté
Eliminé
Temperamentní pes s výborným
pohybem, dobře pokrývá přidělený terén,
výborně pracuje s větrem, v 6 minutě
vystavuje, po vzletu a výstřelu ji
pronásleduje a nenechá se přivolat
Eliminé
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Národní field trial, KCHHMO CACT

Datum: 15.9.2017

FT COUPLE DERBY
1.

Field Flyer's Hella

POI

Hannah Melcer

2.

HOLLY z Karczewskiej
Zagrody
Zofi z MešInské hájovny

POI

Viktor Mára

POI

Ivan Janák

3.

Výborná mechanika pohybu, hledání
rychlé, prostorné, v konstantním tempu,
ve 2 minutě vystavuje, zvěř samovolně
vzlétá, vůdce ji nevidí, proto nestřílí, v 5
minutě realizuje bod na pernaté, po
vzletu a výstřelu klidná
Výborná 17bodů
Hledání neodpovídá typu zkoušky
Eliminé
Fena rychlého, dalekého hledání, dobře
pracuje s větrem, ve 2. minutě
vystavuje, zvěř samovolně vzlétá, fena
ji krátce následuje, v 6. minutě se po
stopě zajíce dostává z vlivu vůdce
Eliminé

FT SOLO
1.

Safír z Lukovských lánů

RSW

Kateřina
Hvězdová

2.

Chocolate Ellie Scandiaca

POI

Roman
Zatowicz

3.

Xana z Mešínské hájovny

POI

Juraj Lihosit

4.

Canidia Seva

AO

Marie
Varhánkov

Rychlé hledání v konstantním tempu,
plně v rukou vůdce, systém poněkud
nevyvážený, na pravé straně
opakovaně točí po větru, zabíhá za
vůdce, do konce běhu nepřichází do
zvěře
Nehodnocen
Zkušená fena, hledání má výborný
systém, plně využívá přidělený terén,
výborně pracuje s větrem, v 5 minutě
realizuje bod na pernaté, při vzletu a
výstřelu klidná, v 10. minutě realizuje
další bod
Výborná 18
Hledání nemá ideální systém, často
ověřuje pachy, tempo není konstantní,
vystavuje avšak zvěř neprokazuje
Eliminé
Rychlé, systematické hledání, správně
vyvážené do obou stran, ideálně
prohledává přidělený terén, v 5. minutě
krátce staví, po vzletu zvěře ji
pronásleduje
Eliminé
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