Národní field trial, KCHHMO CACT
BATERIE A kontinentální ohaři, rozhodčí: Eva Straková
1.

Jidaie de Passemarais

EB

Petra Janíková

2.

Bonami z Pelestrovských lesů

MOK

Jana Horníčková

3.

Eszter-Hazi Drotos Csenge

MOD

Ezster Takács

4.

Nord Jokran

NKO

Viktor Veselý

5.

Arco od Cikánského potoka

NKO

Petr Zoubek

6.

Dino LOCURA

MOK

Petr Zoubek

7.

Brix Hostýn Hunter

MOK

Milan Naď

8.

Baxa Hostýn Hunter

MOK

Milan Naď

9.

Amaretta Speedy Arrows

SGO

Juraj Lihosit

Datum: 16.9.2017
Pes výborný ve stylu, výborné nesení
hlavy, od začátku v plném tempu, systém
není ideální, více prohledává levou
stranu, 1x vystavuje bez prokázání
zvěře, v 6. minutě realizuje bod na
pernaté, po vzletu a výstřelu klidný, poté
se nedostává do správného systému,
nechá se strhnout stopou zvěře a se
špatným větrem zvedá přešlou pernatou
Eliminé
Hledání rychlé, avšak velmi samostatné,
hned po vypuštění se vzdálí daleko na
levou stranu a nevrací se před vůdce, po
stopě vyráží zvěř, kterou pronásleduje
Eliminé
Hledání temperamentní, v konstantním
tempu, systém však není vyvážený, při
hledání prut stále v pohybu, 1 x
vystavuje, postupuje, ale zvěř
neprokazuje, v 8. minutě vystavuje ve
stylu plemene. Velmi dlouho vede za
ubíhající zvěří, při vzletu a výstřelu klidný
Velmi dobrá 14
Hledání neodpovídá typu zkoušky
Eliminé
Hledání od začátku v plném tempu,
výborný ve stylu, vysoko nesená hlava.
V 5. minutě vystavuje, drží kontakt se
zvěří, která je v pohybu, ta se dostává
pod vítr a pes ji následným pohybem
zvedá, po vzletu a výstřelu klidný
Poté se nechá rušit stopou srstnaté a
ztrácí ideální systém, na konci terénu
vystavuje, avšak zvěř neprokáže.
Velmi dobře 11
Hledání kratší, méně koncentrované, po
přejití do nového terénu pes vyráží
s dobrým větrem pernatou
Eliminé
Hledání neodpovídá typu zkoušky.
Eliminé
Hledání z počátku působí zadrženě,
avšak poté se fena dostává do tempa.
Výborně pracuje s větrem a svědomitě
prohledává terén. Hledání by mohlo jít
více do stran. Ve 12. minutě vůdce
předchází před psa a pes poté zvedá
pernatou, která je v pohybu, ale o které
neví.
Elimjné
Hledání temperamentní, chuťové, ale
postrádá systém. Často točí po větru,
opakovaně zabíhá za vůdce.
Eliminé
1

Národní field trial, KCHHMO CACT

Datum: 16.9.2017

BATERIE B kontinentální ohaři, rozhodčí: David Ježák
1.

CELT Flaver z Cisowego Lasu

MOK

M.Krupinská

2.

King V.D.Kreppelse Heide

NOD

Petr Zoubek

3.

Art Fluidum Centauri

FOpyr.

Věra Klimešová

4.

Duna z Tišnovských revírů

MOK

J. Trejbal

5.

GAS Vives Bohemia

6.

Bríseovna Damashca Aponivi

MOK

MOK

M.Krupinská

Jaroslav Trejbal

Pes krátkého jednostranného hl., točí
se po větru, 2x staví na prázdno, běh
neodpovídá typu zkoušky.
Eliminé
Pes dostatečně prohledává terén,
dobrá práce s větrem, dobře
prohledává přidělený terén, v zákl.
čase nepřichází na zvěř. V doběhu
zvšř nenachází
Nehodnocen
Pes s chutí prohledává přidělený
terén, ve stylu plemene, dobrá práce
s větrem ve vysokém tempu, ve 3.
minutě doběhu realizuje bod na
pernaté. Po vzletu klidný i po výstřelu.
Výborný, 17bodů CACT
Fena nedostatečně prohledává
přidělený terén, v 1. min zvedá
pernatou, v 7. minutě vyráží kus
pernaté.
Eliminé
Pes nehledá ve stylu plemene,
zastavuje se, točí po větru, 1x
vystavuje na prázdno.
Eliminé
Odvolán

DERBY
1.

Rock Creek Americano

PP

Jiří Blažek

2.

C- CHILLY Via Lucis

MOK

Petr Zoubek

3.

My French boy du Vallon des
Gourbettes

FOpyr.

Věra Klimešová

Fena rychlého, konst. Hledání, dobře
systematicky vyváženého, ve 3.
minutě vystavuje pernatou, při vzletu i
po výstřelu klidná s mírnou podporou
vůdce. Do konce běhu nevytváří
chybu.
Výborný 16.
Pes dobře pokrývá terén, dobrá práce
s větrem, dobře nese hlavu, stále
v konstantním tempu. V doběhu
přechází pernatou
Eliminé
Pes nasazuje na terén vysokou
rychlostí a po 1. minutě vyráží
pernatou, kterou následně chytá
Eliminé
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Národní field trial, KCHHMO CACT
BATERIE C britští ohaři, rozhodčí: Jana Votrubová, Jiří Navrátil

Datum: 16.9.2017

FT COUPLE
1.

2.

3.

4.

Amaretta Vernum Ventulus

POI

Luboš Knapp

Lennox Scandiaca

POI

Josi Pál

Little Choco-Ellie Scandiaca

POI

Roman Zatowicz

Solid Gold's Wivienne

POI

Hannah Melcer

Brienne Blackmoor's Shadow

GS

Viktor Mára

Sáregresi Pointerland Athos

POI

Josi Pál

Kata VIS TRANQUILLA

AO

Marie Varhánková

Pawprint Flaming Soul

POI

Josi Pál

Fena dobrého dlouhého hledání, při
vystavování partnera nepřiznává a
ruší mu práci.
Eliminé
Dlouhé, prostorové hledání, ve
vysokém tempu s dobře nesenou
hlavou, dobře se staví na vítr, ve 3.
minutě staví zvěř pernatou,
postupuje, po vzletu a výstřelu klidný,
práce přerušena. V doběhu 2x
vystavuje zbytek teplé zvěře,
vystavuje v 9. minutě, vystavuje zvěř
pernatou, pevné vystavení, dlouhé
postoupení, po vzletu a výstřelu opět
prokazuje pevný klid.
Velmi dobrá 15bodů
Pes průměrného hledání, v 9. minutě
vystavuje zvěř, neprokazuje klid.
Eliminé
Fena excelentního hledání, 3x
vystavuje bez prokázání zvěře,
několikrát spontánně přiznává
partnerovi.
Eliminé
Dlouhého prostorového hledání, v 5.
minutě ulovil zvěř.
Eliminé
Přerušeno v 5. minutě pro chybu
partnera, ve 3. minutě doběhu
vystavuje bez přítomnosti zvěře
Nevyužívá příležitosti na zvěři.
Eliminé
Dlouhého prostorového hledání, ve
3. minutě vystavuje zvěř, po vzletu a
výstřelu prokazuje klid s mírnou
podporou vůdce. V průběhu běhu 2x
přiznává partnerovi.
Velmi dobrá 14bodů
Dlouhého prostorového hledání,
v dostatečném tempu, nepřiznává
partnerovi, jeho dopracovanou zvěř
loví. V 1.minutě hlásí.
Eliminé
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Datum: 16.9.2017

FT COUPLE DERBY
1.

HOLLY z Karczewskiej
Zagrody

POI

Viktor Mára

Zofi z MešInské hájovny

POI

Ivan Janák

Field Flyer's Hella

POI

Hannah Melcer

Dlouhé prostorové hledání v rychlém
tempu, dobře se staví na vítr, vysoce
nesena hlava, v 9. minutě staví po
odtroubení, opětovně nasazena rychlé
dlouhé hledání, ve 3. minutě doběhu
vystavuje zvěř, po vzletu a výstřelu
prokazuje perfektní klid
Výborná 18bodů

1.

Chocolate Ellie Scandiaca

POI

Roman Zatowicz

2.

Xana z Mešinské Hajovny

POI

Juraj Lihsit

3.

Canidia Seva

AO

Marie Varhank

Fena dlouhého prostorového hledání
ve velmi rychlém tempu, vynikající
systém, vysoce držena hlava, v 8.
minutě ověřuje pach, sama pokračuje,
v 10. minutě přerušeno pro konec
terénu, v doběhu ve 4- minutě
vystavuje zvěř, po výstřelu prokazuje
absolutní klid
Výborná 17bodů
Dlouhé rychlé hledání, dobře nesena
hlava, dobrý systém, v 5. minutě
vyráží zvěř
Eliminé
Vypuštěna okamžitě vystavuje zvěř,
za kterou postupuje, po vzletu a
výstřelu 4 kusech koroptví, prokazuje
s mírnou podporou vůdce klid,
opětovně vypuštěna ve 3. minutě opět
pevně vystavuje, postupuje, po vzletu
a výstřelu opět prokazuje klid bez
podpory vůdce, dlouhé prostorové
hledání v rychlém tempu, dobře se
staví na vítr¨
Výborná 18 bodů

IS

Julie Poláková

2.

Dlouhé běhání v rychlém tempu, horší
systém, nevyužívá šanci na pernaté.
Eliminé
Nedostavil se

FT SOLO

FT SOLO DERBY
1.

Mademoiselle Medda du
Domaine du Fuchsberg

Fena dlouhého rychlého prostorového
hledání, správně se staví na vítr,
dobrý systém, na závěr běhu přichází
do zvěře na viděnou, neprokazuje klid
Eliminé
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