NFT KCHHMO (CACT) – Jablonné v Podještědí 17.8.2018
Skupina kontinentálních ohařů – letní NFT, kategorie FT solo
Rozhodčí: Alena Sedláčková
Běh č.1
PP Rock Creek Americano
Vůdce Jiří Blažek
Zpočátku rychlé a systematické hledání ve stylu plemene, které ale v 5. minutě
ztrácí tempo a rychlost, je často přerušované větřením pachů. Velká orientace
na vůdce. V 8. minutě spontánní stylové vystavení orebice, která se ale ještě
před příchodem vůdce dává do pohybu, pes se snaží udržovat kontakt se zvěří,
ale orebici vyráží a krátce ji štve.
0 bodů, E

Běh č. 2
NKO Bayka de Atila Flagellum Dei
Vůdce Petr Zoubek
Fena hledá od počátku po vypuštění s vysokým nasazením, má excelentní styl,
rychlost a držení hlavy. Hledání má výborný systém, příkladný kontakt
s vůdcem. Po celou dobu výborně pracuje s větrem a vždy se točí proti větru.
V 8. minutě běh ukončen pro změnu terénu a dokončen v dalším přiděleném
terénu. Fena opět ukazuje rychlé a systematické hledání, ve 12.minutě
vystavuje orebici, která ale není v klidu a ubíhá, fena dobře udržuje kontakt se
zvěří a postupuje. Orebice po výstřelu vzlétá a fena udělá pár kroků za zvěří a je
zadržena vůdcem.
12 bodů, T.B.

Běh č. 3
DO Ivet
Vůdce Jiří Hanč
Zpočátku razantní, systematické a velmi rychlé hledání s výbornou mechanikou
pohybu a držením hlavy. Ve 3. minutě začíná fena upadat v tempu, často
přerušuje běh větřením a ověřováním pachů. V 8. minutě hledání vůdcem
ukončeno.
0 bodů, E

Běh č. 4
NKO Wind Golo z Kvítele
Vůdce Petr Zoubek
Hledání od začátku rychlé, v konstantním tempu, výborné držení hlavy a dobrý
kontakt s vůdcem. Dobrá práce s často se měnícím větrem. V terénu jsou
remízky, které s dobrou loveckou chytrostí prohledává. Ve 3.minutě pevně
vystavuje, po malé chvíli se opět sám dává do pohybu. V 8. minutě běh
ukončen pro nedostatek dalšího terénu, hledání pokračuje v dalším přiděleném
terénu, pes však nenachází zvěř.
0 bodů, N.C.

Běh č.5
MOK Zurien z Talchejow
Vůdce Anna Slowinska
Fena od počátku hledá s nízkým nasazením, pomalý cval se ve 3. minutě mění
v klus, který je často přerušován ověřováním pachů. Práce psa neodpovídá typu
zkoušky, běh ukončen v 6. minutě.
0 bodů E.

Běh č. 6
MOK Etta Bertoni Prague
Vůdce David Bednář
Od počátku fena ukazuje velmi rychlé, energické hledání ve stylu plemene
s dobrou mechanikou pohybu a držením hlavy. Při práci je však patrná silná
orientace na vůdce, fena se často na vůdce otáčí, hledá nesamostatně. I přes
velmi teplé počasí si udržuje po celou dobu obdivuhodně vysoké rychlé tempo
pohybu, avšak po celou dobu běhu nepřichází na zvěř.
0 bodů, N.C.

Běh č. 7
MKO Hookside Szerelmem
Vůdce Daniel Govier
Hledání od počátku spíše v loveckém tempu, kratší a pomalejší. Styl i držení
hlavy dobré. Dobrý kontakt s vůdcem. Přidělený terén částečně přechází ve
vyšší porost staré uschlé traviny. V tomto náročném terénu pes hledá s dobrou
loveckou chytrostí. Nepřichází na zvěř.
0 bodů. N.C.

Skupina anglických ohařů – NFT letní, kategorie FT solo
Rozhodčí: Alena Sedláčková

Běh č. 1
POI Solid Gold´s Wivienne
Vůdce Hannah Melcerová
Hledání od počátku rychlé, systematické, v typickém stylu pointera. Hlava by
mohla být lépe nesena. Dobrý kontakt s vůdcem. Fena několikrát větří pachy
bez prokázání zvěře, vždy se samostatně rozbíhá. V 6.minutě pevně vystavuje
bez prokázání zvěře. Pro ukončení terénu běh přerušen, pokračuje v dalším
přiděleném terénu. Hledání opět rychlé, dobré nasazení, ke konci běhu
realizuje dobrý bod na orebici, po vzletu zvěře a výstřelu klidná.
14 bodů, T.B.

Běh č. 2
POI Citra z Vinných tratí
Vůdce Patricie Jakešová
Vůdce se nedostavil.

Běh č. 3
POI Field Fleyer´s Hella
Vůdce Hannach Melcerová
Hledání rychlé, v typickém stylu pointera, výborné držení hlavy, dobrý systém i
práce s větrem. Ve 3. minutě spontánní vystavení orebice v krásném stylu. Fena
pevně vystavuje, orebice vzlétá, vůdkyně střílí ještě před příchodem
k vystavující feně, ta je po výstřelu ještě chvíli klidná, po chvíli ale ještě před
příchodem vůdkyně vybíhá za zvěří.
0 bodů, E

Běh č. 4
GS Brienne Blackmoor Shadow
Vůdce Viktor Mara
Fena hledá ihned po vypuštění rychle, systematicky, výborně pracuje s větrem.
Styl je typický pro plemeno, dobré držení hlavy, skok rychlý, elegantní,
harmonický pohyb. Fena prohledává terén s vysokým nasazením, dobře pracuje
s větrem a hledá stále v konstantním tempu bez ohledu na velmi teplé počasí.
Hledání je samostatné, fena jde dobře do hloubky i do stran, ale přitom si stále
udržuje přirozený kontakt s vůdcem
V 8. minutě běh přerušen a fena pokračuje v hledání v dalším terénu. V 10.
minutě prokazuje klid před srstnatou zvěří. Ve zbývajícím čase ukazuje stále
rychlé hledání, ale nepřichází na zvěř.
0 bodů, N.C.

Skupina anglických ohařů – NFT letní, kategorie Derby solo
Rozhodčí: Lucie Svobodová

Běh č. 1
POI Holly z Karczewskiej Zagrody
Vůdce Viktor Mara
Hledání ve středním tempu, z počátku s dobrým pokrytím terénu. Fena ověřuje
pachy a musí být vůdcem pobízena k další práci. Příležitostně točí po větru,
jinak ale hledá ve stylu plemene. V extrémních teplotních podmínkách
v 6.minutě polevuje v tempu, nutná podpora vůdce. V 8.minutě navětří a vyráží
pernatou zvěř.
0 bodů, E

Běh č. 2
GS Füge Frank z Dvorku Čamourku
Vůdce Aniko Barak
Pes nastupuje práci ve velmi dobrém tempu. Prostorné hledání s horším
systémem. Pohyb plně ve stylu plemene, s výborným nesením hlavy. Výborná
lovecká chytrost. V extrémních teplotních podmínkách v 6.minutě polevuje
v tempu, nutná podpora vůdce. Následně se dostává do zapachovaného
terénu, kde opět zvyšuje tempo a hledá samostatně. V 10.minutě vyráží
pernatou zvěř.
0 bodů, E

Skupina kontinentálních ohařů – NFT letní, kategorie Derby solo
Rozhodčí: Lucie Svobodová

Běh č. 1
MOK Calypso Damashca Aponivi
Vůdce Anna Veselíková
Fena nastupuje hledání ve výborném tempu, pracuje s chutí a zcela ve stylu
plemene. Výborné nesení hlavy. Při přechodu do členitějšího terénu je fena
chybně vedena vůdcem, když je opakovaně posílána po větru. Fena prokazuje
výbornou loveckou chytrost. Následně mírně polevuje v tempu a musí být
pobízena. V 10.minutě běh ukončen. V doběhu času ve 2.minutě fena vystavuje
pernatou zvěr, kterou po příchodu vůdce a výstřelu chytá.
0 bodů, E

Běh č. 2
MOK Adellaide Belezza Bohemia
Vůdce Radek Levý
Hledání loveckého typu, celkově kratší. Fena musí být více pobízena vůdcem.
Tempo pomalejší, ale udržuje si ho celý běh. Fena se hodně orientuje na vůdce
a opakovaně točí po větru. Vůdce fenu ne zcela ideálně vede, neponechává jí
možnost samostatně pracovat. Fena i přesto prokazuje loveckou chytrost.
V 10.minutě běh ukončen. V doběhu času fena v 1.minutě značí pernatou zvěř,
kterou neprokazuje. Následně ve 3.minutě vystavuje pernatou, s podporou
vůdce klidná po vzlétnutí a po výstřelu.
6 bodů, Bon

Běh č. 3
MOK Lorette Žvorüna
Vůdce Ivana Růžičková
Hledání spíše loveckého typu. Nastupuje v dostatečném tempu, systematicky
prohledává terén. V extrémních teplotních podmínkách v 6.minutě polevuje a
musí být více pobízena vůdcem k další práci. V 10.minutě běh ukončen.
V doběhu času fena ve vynikajícím stylu zcela typickém pro plemeno realizuje
krásný bod na pernaté zvěři, po vzlétnutí a výstřelu klidná s mírnou podporou
vůdce.
9 bodů, Bon

Běh č. 4
NDO Tristan Stella Venandi
Vůdce Petra Königová
Vůdce se nedostavil.

Běh č. 5
MOK Anella Bellezza Bohemia
Vůdce Simona Procházková
Temperamentní fena, která od začátku nastupuje s velkou chutí a prohledává
určený terén. Vůdkyně fenu ne zcela ideálně vede, členitým terénem postupuje
příliš rychle, fenu tlačí dopředu a nechává za sebou neprohledané úseky.
Hledání i vinou vůdce nemá ideální systém. Styl práce v typu plemene, hlava
poněkud níže nesena. Fena s výbornou loveckou chytrostí, reaguje na pachy
zvěře. Vysoké tempo si udržuje celou zkušební dobu, i přes extrémní teplotní
podmínky. V 10.minutě běh ukončen. V doběhu času fena ve 3.minutě realizuje
průměrný bod na pernaté zvěři, s podporou vůdce klidná po vzlétnutí i po
výstřelu. Celkově talentovaná fena s potenciálem, vůdkyně musí ještě nasbírat
zkušenosti.
10 bodů, Bon

Běh č. 6
SI Aruf Canini Corde
Vůdce Irena Kvapilová
Pes nastupuje hledání v dostatečném tempu, hledá ve stylu plemene se
správným nesením hlavy. Hledání střídavě klusem a cvalem. Reaguje na pachy
zvěře, dobrá lovecká chytrost. V extrémních teplotních podmínkách v 6.minutě
polevuje v tempu, nutná podpora vůdce k dalšímu hledání. V 10.minutě běh
ukončen. V doběhu času pes nehledá v tempu, opakovaně větří zvěř, která je
prokazatelně přítomna, ale nedopracovává ji. Zvěř spíše dohledává. Práce na
zvěři neodpovídá požadavku zkoušky.
0 bodů, E

Běh č. 7
MOK Nebrasca Magyar-Tim
Vůdce Lidia Michalak
Hledání loveckého typu, kratší, pomalejší, ale ještě ve stylu plemene. Fena
správně reaguje na pachy zvěře. V 6.minutě polevuje v tempu a musí být
pobízena vůdcem. V 8.minutě běh ukončen pro konec terénu. V doběhu času
fena nenastupuje hledání, nevzdaluje se od vůdce. Doběh ukončen ve
3.minutě.
0 bodů, E

Běh č. 8
MOD Avar z Červených vršků
Vůdce Ludmila Zajícová
Velmi temperamentní a prostorné hledání. Pes nastupuje práci s velkou chutí,
samostatně prohledává terén. Výborný styl plemene, správné nesení hlavy. Pes
na hraně vlivu vůdce. Hledání nemá zcela ideální systém. Vynikající lovecká
chytrost. Pes si i v extrémních teplotních podmínkách celou dobu udržuje
vysoké tempo práce. V 10.minutě práce ukončena. V doběhu času pes opět
prokazuje temperamentní práci, ve 4.minutě vystavuje pernatou zvěř, kterou
po příchodu vůdce chytá.
0 bodů, E

Běh č. 9
EB Cedrika Furbel Celeste
Vůdce Jiří Hanč
Vynikající prostorné hledání ve stylu plemene. Výborné nesení hlavy, točí
zásadně proti větru. Výborný kontakt s vůdcem a ovladatelnost. Fena ve
zkušební době nepřichází na zvěř. V doběhu realizuje korektní bod na pernaté
zvěři, klidná s velmi mírnou podporou vůdce.
16 bodů, EXC

Běh č. 10
MOK C´Chilly Via Lucis
Vůdce Petr Zoubek
Prostorné, rychlé hledání zcela ve stylu plemene. Vytrvalé tempo, správné
nesení hlavy, otočky zásadně proti větru. Ve 2.minutě pes respektuje vzlétnuvší
pernatou zvěř, kterou neměl šanci vystavit. V 10.minutě ve stylu plemene
vystavuje, postupuje a po vzlétnutí pernaté zvěře a výstřelu prokazuje klid.
18 bodů, EXC, Vítěz Derby

