Zpráva ze zasedání komise pro kontinentální ohaře konané
pátek dne 13. února 2015 od 15,30 hodin
Španělsko - Andalusie, město Carmona
Hotel Alcazar de la Reina

Přítomni:
Holandsko:

Peter Bahlke – prezident komise pro kontinentální ohaře

Itálie:

Giancarlo Passini - viceprezident komise

Belgie:

Jean Nargaud v zastoupení Alaina Corneta

Dánsko:

Valdemar Poul Larsen

Portugalsko: Jose Antonio Marquez de Pereira
Španělsko:

Antonio Rodriguez Somoza

Francie:

Jean Lassandre

Norsko:

Tore Kallekleiv

Polsko:

Giuseppe Molinari, v zastoupení Dr. Brabletze

Finsko:

Hannu Liedes

Řecko:

zástupce Gabrila Nianiose

Česko:

Ing. Václav Vlasák

Švédsko:

Marie Nylander

Brazílie:

Edgardo Daniel De carli

Omluveni:
Slovensko:

Ing. Jozef Jursa, CSc.

FCI:

Ing. Štefan Štefík

Ukrajina:

Alexander Gapon

Nepřítomni:
Rakousko:

Johannes Schiesser

Slovensko:

Ing. Jozef Jursa, Csc.

Chorvatsko:

Dr.Velimir Sruk, Msc. – viceprezident komise

Irsko:

J. Dalton

Maroko:

Dr.Abderrahim El Baroudi

Rusko:

M.Kassis

Švýcarsko:

Andreas Rogger

Německo :

Günter Gerwin

Argentina:

Edgaro Daniel de Carli

Srbsko:

Zoran Markovič

Lucembursko: Francois Rodesch
Kypr:

Georgis Georgiou

Lucembursko: Francois Rodesch

Program:
1/ Zahájení schůze prezidentem
Peter Bahlke přivítal přítomné . Poděkoval G.Passinimu - Itálie za uspořádání loňského EC
v Tolaře. Stejně tak ENCI za organizaci loňského Europa Cupu / dále EC / a vyjádřil předpoklad dobré
pracovní a přátelské a úspěšné atmosféry schůze.
2/ Zápis ze schůze z Alessandrie – 03.04.2014 – Itálie
Všichni členové komise obdrželi zápis prostřednictvím FCI. Nikdo neměl připomínky.
3/ Příprava EC 2015- sobota 14.02.2013 - Marchena
Zítra, v sobotu, se bude konat EC 2015, připraveny revíry přímo v Marcheně a jejím okolí přepokládá
se dobré zazvěření. Ukončení a vyhodnocení bude v kulturním domě v Marcheně. Gala dinner –
slavnostní večeře bude v hotelu Alcazar de la Reina spojená s předáním cen nejlepším. Zítra
14.02.2015 /bude startovat na / EC 2015 / 46 kontinentálních ohařů ze 17 zemí. Země vysílají na ME
USA 3 ohaře, Rumunsko přihlásilo 2 ohaře, Chorvatsko 2 ohaře, Švédsko 3 ohaře. Zbylé státy 4+1
náhradník – Belgie, Řecko, Srbsko, Francie , Holandsko, Ukrajina, Itálie, Portugalsko, Španělsko. Jako
rozhodčí do jednotlivých jury – rozhodčí z Itálie- Francesco Balducci, Giancarlo Passini, Piero Frangini
a Pietro Aglio a jako druzí 2 rozhodčí z Finska – Nina Pärssinen a Hannu Liedes, a také 1 z Holandska –
bývalý předseda komise Pietr Rooijakkers a 1 z Belgie – Jean Nargaud.. Rozdělení bylo do 4 baterií. Do
každé Ital + 1.

Případnou baráž budou posuzovat rozhodčí : Passini – I, Rooijakkers – N a Nargaud – B.
4/ Organizace Europa Cupu v roce 2016 v Srbsku – Niši - osvědčeném prostředí z roku 2013.
Předseda komise P. Bahlke při nepřítomnosti zástupce Srbska provedl představení příštího EC, které
proběhne v měsíci březnu 2016 - Niš.
Jako hlavní rozhodčí v jednotlivých bateriích budou Španělé.
Startovné bude 62,50 EUR za jednoho ohaře. Srbsko zašle přesný program a pozvánky do konce roku.
EC bude dvoudenní. Jeden den bude JFT solo a druhý den couple. Komise o tom rozhodla
hlasováním. V roce 2016 budou vyzkoušeny obě možnosti FT.
Pro FT couple- ve dvojicích bude ve skupině maximálně 14 párů. Posuzování proběhne asi ve 2
skupinách max. 56 ohařů.
Návrh na couple podalo Španělsko. Zejména z organizačních důvodů, většího spádu a
atraktivnosti. K tomuto bodu byla rozsáhlá diskuse.
Pan Nielsen – zástupce Dánska položil otázku: Zda je couple úplně vhodný pro kontinentálního ohaře,
který vždy nemá stoprocentní přiznávání. Často kont. ohař při spatření vystavujícího druhého ohaře
jde hned dopředu. Přeci jenom kont. ohaři nejsou britská plemena.
Pan Nargaud – kontinentál potřebuje při práci přeci jenom trochu pomoci od vůdce.
Pan Bahlke – toto závisí na počtu kvalitních psů pro FT, a na jednotlivých plemenech co mají o FT
zájem. Ne všechna plemena kont. ohařů mají zájem o FT / např. Drentsche Patrijshound /
5/ Organizace Europa Cupu v letech v roce 2017 možná Polsko
Polsko – vážně zvažuje, není rozhodnutí stoprocentní. Mimo schůzi vyjádřil pan Molinari schopnost
zajistit dobré revíry v Polsku.
6/ Organizace EC 2018 – jedním z kandidátů by mohla být i ČR
7/ Inventura zkušebních řádů jednotlivých zemí – úprava by měla být provedena do konce roku
2015.
Pokud některé státy mění zkušební řády, a chtějí na zkouškách podle těchto řádů zadávat titul CACIT,
musí předložit návrhy, zdůvodnit a požádat komisi o zařazení do seznamu schválených řádů. Úprava
již schválených se předpokládá u řádů pro loveckou zkoušku –při každé změně, hlavně však pro
všestrannou práci. Zde je mnoho disciplin a vzhledem k různým úpravám zákona na ochranu zvířat
v různých zemích, je třeba mít vše v souladu. Úkol trvalý. Úprava musí proběhnou ihned po schválení
nových řádů. Týká se i České republiky!
8/ Závěr schůze
Příští komise se sejde v v březnu roku 2016 v Srbsku - Niši, podle tradice, den před konáním Europa
Cupu pro kontinentální ohaře.

Vše nutné bylo prodiskutováno, závěry byly přijaty vždy jednohlasně.
Předseda komise Peter Bahlke poděkoval za hladký průběh schůze.
Schůze ukončena cca v 17,30 hod. Následoval přejezd do Marcheny na zahájení a losování EC.

Diskuse členů komise a postřehy:
1/ Pořadatelé byli ze všech stran chváleni za dobře připravený EC. Výborně byl vybrán přehledný a
rozsáhlý terén pro baráž.
2/ Výkony kont. ohařů při EC 2015 byly výborné. Byla velmi kvalitní baráž. Kterou vyhrál a titul CACIT
získal bretaňský ohař – Gatsby Du mas D ´Eyraud, vedený zkušeným F.Maudetem z Francie. Životního
úspěchu docílil Ital Roberto Scarpecci, který startoval také v minulosti v ČR, když se svými NKO –
Vamosem del Cakic a Lakym skončil na druhém a třetím místě.
3/ Zúčastnil jsem se také MS NKO, které proběhlo 17.a 18.02.2015 na stejném místě. Zúčastnilo se 7
zemí se 4 účastníky – Belgie, Francie, Holandsko, Itálie, Portugalsko, Srbsko a Śpanělsko. Rumunsko
vyslalo 3 účastníky a Chorvatsko 2 účastníky. Celkem se zúčastnilo 33 NKO. Mistrem světa se stal pes
Darko vedený Ivanem Stojkovskim z Chorvatska, když 1 den získal titul CACIT.

Závěrem:
Španělští pořadatelé výborně připravili jak schůzi komise pro kont. ohaře, tak Evropský
pohár. Evropský pohár se konal v hodně dobře zazvěřených revírech koroptví zvěří. Ve
stejných revírech se konala v předcházejícím týdnu MS drátosrstých ohařů / 02.-04.02.2015
/, MS bretaňských ohařů 05.-07.02.2015 /a další soutěže BO – 10.02.-12.02.2015, ve dnech
07.-10.02.2015. Den po EP - Excellent Cup, a tři dny po Evropském poháru dvoudenní MS
německých krátkosrstých ohařů / 17.02.2015 a 18.02.2015 /.
Centrem soutěže byl kulturní dům v Andaluské Marcheně / Aula de Cultura de Marchena /.

V Jizerním Vtelně dne 12.03.2015

Ing. Václav Vlasák

