
   Zpráva ze zasedání komise pro kontinentální ohaře konané  

                        dne 19. března 2016  od 16,00 hodin  

                                   Srbsko , město Niš                                       

                                     Hotel Zeleni Vir  

 

Přítomni: 

Itálie:                 Giancarlo Passini - viceprezident komise 

Chorvatsko:     Dr.Velimir Sruk, Msc. – viceprezident komise 

Belgie:               Jean Nargaud  - delegát v zastoupení               

Španělsko:        Antonio Rodriguez Somoza 

Francie:             pan Tastet – delegát v zastoupení 

 

Polsko:              Giuseppe Molinari,  v zastoupení  Dr. Brabletze 

Finsko:              Hannu Liedes 

Řecko:               Gabriel Nianios   

Švédsko:           Marie Nylander 

Brazílie:            Brigitte Fay du Lavallaz 

Srbsko:             pan Mitrovič – delegát, místo organizátora akce a člena komise Zorana Markoviče  

Lucembursko: Francois Rodesch 

Česko:               Václav Vlasák 

 

 

 

Omluveni:    

Holandsko:        Peter Bahlke – dosavadní a odstupující předseda komise    

Slovensko:         Ing. Jozef Jursa, CSc. 

FCI:                     Ing. Štefan Štefík 



Rakousko:         Johannes Schiesser    

Německo :        Günter Gerwin 

Švýcarsko:         Andreas Rogger 

Norsko:             Wiese Hansen 

Dánsko:             Valdemar  Poul Nielsen  

 

Nepřítomni:     

Irsko:                J. Dalton 

Maroko:           Dr.Abderrahim El Baroudi 

Rusko:              M.Kassis 

Argentina:       Edgaro Daniel de Carli                                                                                                                         

Kypr:                 Georgis Georgiou 

Portugalsko:    Jose Antonio Marquez de Pereira 

 

 

Program: 

1/ Zahájení schůze prezidentem 

Pan Passini – viceprezident komise přivítal přítomné v 17,20 hodin.  Omluvil z účasti pana Bahlkeho, 

který se nezúčastnil ze zdravotních důvodů. 

 Poděkoval  Itálii za uspořádání loňského EC  v Tolaře/ sám byl hlavní organizátor /. 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 Carmona – Španělsko - Andalusie 

Všichni členové komise obdrželi zápis prostřednictvím FCI. Nikdo neměl připomínky. 

3/ Příprava EC 2016-  20. a 21.03.2016 -  Niš 

Zítra a pozítří se bude konat EC 2016, připraveny osvědčené revíry v Niši a jejím okolí, předpokládá se 

tradičně dobré zazvěření korpoptvemi.  Ukončení a vyhodnocení bude v Niši. Zítra 20.03.2016 /bude 

startovat na / EC 2016 /  v páru 54 kontinentálních ohařů ze 15 zemí.  Dne 21.03.2016 bude FT solo. 

Jedná se poprvé o Europa Cup pro kontinentální ohaře, kde se poběží na  v páru. Bude vyhodnoceno! 



Někteří zástupci hovoří o komplikaci např. pro plemeno Spinone italiano, vzhledem k způsobu jeho 

pohybu klusem pokud budou v páru se psem, který cválá. 

Jako vrchní rozhodčí ve skupinách budou Španělé – loňští pořadatelé. 

4/ Organizace Europa Cupu v roce 2017 a 2018. 

Prezentaci EC 2017 provedl Dr.Velimir Sruk, zástupce Chorvatska. Proběhne v Zadaru v březnu 2017.  

Jako hlavní rozhodčí v jednotlivých bateriích budou Srbové. Dále dva rozhodčí z Belgie a dva z Francie. 

Ve skupině budou posuzovat pouze dva rozhodčí!!!!! Eventuální baráž kvůli možnému zadání titulů tři 

rozhodčí. Rozhodčí pro případnou baráž budou z různých států. 

Startovné bude 62,50 EUR za jednoho ohaře. Chorvatsko 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 2017 budou opětvyzkoušeny obě možnosti FT. 

Pro FT couple- ve dvojicích bude ve skupině maximálně 14 párů. Posuzování proběhne asi ve 2 

skupinách max. 56 ohařů. 

Jako potencionální- možný organizátor v roce 2018 se jeví Francie – zástupce souhlasí s organizací. 

Kromě Chorvatů budou posuzovat také dva Italové, jeden Švéd a jeden Fin. 

 

5/ Organizace Europa Cupu v letech  v roce 2016 – solo i couple 

Vedena obšírná diskuse o vhodnosti a nevhodnosti couplu. 

Do budoucna se jeví možnost uspořádat Europa Cup solo a Europa Cup Couple. Musela by se trochu 

změnit pravidla.  

6/ Volba prezidenta a viceprezidentů komise 

Pan Bahlke rezignuje za zdravotních důvodů na funkci prezidenta. 

Prezidentem zvolen Ginacarlo Passini z Itálie. Prvním viceprezidentem Velimir Sruk z Chorvatska a 

druhým Hannu Liedes  z Finska, který bylů navržen severskými zeměmi. 

7/ Různé 

Jednáno o důležitosti jarních FT. Ne každá země má pro tento FT vhodné podmínky, a vrchol sezony 

směrují k podzimu. 

8/ Inventura zkušebních řádů jednotlivých zemí – úprava by měla být provedena do konce roku 

2015. Bohužel vše není v pořádku. 

8/ Závěr schůze 

Vše nutné bylo prodiskutováno, závěry byly přijaty vždy jednohlasně. 



Předseda komise Giancarlo Passini poděkoval za hladký průběh schůze.  

Schůze ukončena  cca v 18,30 hod.    

 

 

Závěrem: 

Srbští pořadatelé výborně připravili jak schůzi komise pro kont. ohaře, tak Evropský pohár. 

Evropský pohár se konal v hodně dobře zazvěřených revírech koroptví zvěří. Centrem 

soutěže  i místem konání komise byl hotel Zeleni Vir v Niši. 

Instrukce pro rok 2017: 

Europa Cup 2017 proběhne ve dnech 12. a 13. Března. Komise bude zasedat v sobotu 11.března 

2017 odpoledne. Asi v hotelu Borik. Dle písemné informace  zástupce Chorvatska a viceprezidenta 

komise Dr. Sruka z 25.11.2016. 

 

 

V Jizerním Vtelně dne 27.11.2016                                                                             Ing. Václav Vlasák  


