Zpráva ze zasedání komise pro kontinentální ohaře konané
sobota dne 23.března 2013 od 11,00 hodin
Srbsko – Niš, Hotel Ambassasor, restaurace

Přítomni:
Holandsko:

Peter Bahlke – prezident komise pro kontinentální ohaře

Chorvatsko:

Dr.Velimir Sruk, Msc. – viceprezident komise

Itálie:

Giancarlo Passini - viceprezident komise

Brazílie:

Brigitte Anne du Fay du Lavallaz

Španělsko:

Antonio Rodriguez Somoza

Francie:

Rene Gerlet – zastupující Jeana Lassandra

Norsko:

Tore Kallekleiv

Rakousko:

Johannes Schiesser, v zastoupení

Polsko:

Dr. Andrzej Brabletz a Giuseppe Molinari, jako poradce

Finsko:

Hannu Liedes

Řecko:

Gabriel Nianios

Česko:

Ing. Václav Vlasák

Švédsko:

prof. Anders Eriksson

Srbsko:

Zoran Markovič

Lucembursko: Francois Rodesch
Kypr:

Georgis Georgiou

Nepřítomni:
Belgie:

Alain Cornet

Dánsko:

Valdemar Larsen

Maďarsko:

Janos Eppel

Slovensko:

Ing. Jozef Jursa, Csc.

Irsko:

J. Dalton

Maroko:

Dr.Abderrahim El Baroudi

Portugalsko: Jose Antonio Marquez de Pereira
Rusko:

M.Kassis

Ukrajina:

Prof. Vladimir Granowskij

Švýcarsko:

Andreas Rogger

Německo :

Günter Gerwin

Argentina:

Edgaro Daniel de Carli

Program:
1/ Zahájení schůze prezidentem
Peter Bahlke přivítal přítomné . Poděkoval V. Srukovi za uspořádání loňského EC v Zadaru. .
Poděkoval španělské R.S.C.E. za organizaci loňského Europa Cupu a vyjádřil předpoklad dobré
pracovní , přátelské a úspěšné atmosféry schůze.
2/ Zápis ze schůze ze Zadaru – 26.02.2012 – Zadar -Chorvatsko
Všichni členové komise obdrželi zápis prostřednictvím FCI. Nikdo neměl připomínky.
3/ Příprava EC 2013- neděle 24.03.2013 - Niš a okolí
Zítra, v neděli, se bude konat EC 2013, připraveny revíry přímo v Niši a jejím okolí přepokládá se
dobré zazvěření. Zahájení bude dnes v 16,00 hod v historické části Niše – Tvrdžava, spolu
se slavnostním představením týmů. Slavnostní ukončení a vyhodnocení bude v restauraci u Tvrdžavy,
spojené s gala dinner – slavnostní večeře. Zítra 24.03.2013 /bude startovat na / EC 2013 / 58
kontinentálních ohařů ze 17 zemí. Česko – 3 ohaře, Belgie 2 ohaře, Kypr přihlásil 2 ohaře, Řecko
přihlásilo 2 ohaře, Norsko 2 ohaře, Polsko 4 ohaře, Slovensko 3 ohaře. Zbylé státy 4+1 náhradník –
Srbsko, Bulharsko, Chorvatsko, Francie, Rusko, Ukrajina, Itálie, Chorvatsko, Švédsko, Španělsko. Jako
předsedové jednotlivých jury – hlavní rozhodčí v bateriích byli komisí vybráni 3 rozhodčí z Chorvatska
a jeden Španěl – uvedeni v bateriích na prvním místě. Jako třetí jsou uvedeni rozhodčí z Itálie a jako
druzí 2 rozhodčí z Norska a 2 z Polska. Rozdělení do baterií je následující:
Serie A

Pio Klun, Andrzej Brabletz a Ginacarlo Passini

Serie B

Branko Šare, Tore Kallekleiv a Vincenzo Rago

Serie C

Marjan Čižmešija, Jerzy Karaszevski a Danielle Gadini

Serie D

Velimir Sruk, Ola Oyes, Sandro Pacioni

Případnou baráž budou posuzovat rozhodčí : Sruk - CRO, Passini- I a Kallekleiv-N

4/ Organizace Europa Cupu v roce 2014 v Itálii -Pan prezident italského klubu NKO a zároveň italský
zástupce v komisi, Giancarlo Passini provedl prezentaci EC 2014, které se bude konat v březnu 2014
v Tolaře . Zdůvodnil výběr místa. Návrh na toto místo přednesl G.Passini již v roce 2012.
Jako hlavní rozhodčí v jednotlivých bateriích budou Srbové v čele se zástupcem Srbska v komisi a
hlavním organizátorem letošního EC panem Zoranem Markovičem. Budou doplněni 4 rozhodčími
z Francie – Lassandre, Gerlet atd. , další rozhodčí - dva ze Švédska a dva z Portugalska. Případnou
baráž provede Zoran Markovič, s jedním Francouzem a jako třetího vybere jednoho Švéda nebo
Portugalce.
Startovné bude 62,50 EUR za jednoho ohaře. Itálie zašle přesný program a pozvánky do konce roku.
Dále pan Passini připomíná, že ve stejném týdnu jako EC bude MS NKO v JFT.
5/ Organizace Europa Cupu v letech 2015 – Španělsko a v roce 2016 možná Polsko
Španělsko je připraveno uspořádat Evropský pohár, jako již několikrát / 2004,2009/.
Polsko – vážně zvažuje, není rozhodnutí stoprocentní. Mimo schůzi vyjádřil pan Molinari schopnost
zajistit dobré revíry v Polsku.
6/ Inventura zkušebních řádů jednotlivých zemí – úprava by měla být provedena do začátku ledna
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
se předpokládá u řádů pro loveckou zkoušku, 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.
8/ Různé
Byla řešena otázka přístupu k nekráceným prutům u kontinentálních ohařů. Někteří členové sdělili
své názory na nekrácení nebo krácení prutů u kontinentálních ohařů.

19/ Závěr schůze
Příští komise se sejde v Itálii v březnu roku 2014, 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 15,00 hod.

Diskuse členů komise a postřehy:
1/ Srbští pořadatelé byli ze všech stran chváleni za výborně zazvěřené revíry koroptví zvěří. Škodná .
liška a černá zvěř se nevyskytuje. V okolních kopcích jsou přítomni vlci.
2/ Podobně jako každoročně v minulých letech se diskutovalo o uznání bodu na zajíce.
3/ Kromě komise pro kont. ohaře se při neformální diskusi sešli dne 26.03.2013 zástupci Světového
klubu NKO – Prof. Lemmer a Dipl. BW Franz Penker, se zástupci klubů NKO z jednotlivých zemí.
Diskutováno bylo hlavně o únosné výšce nesení hlavy pro NKO /trialové země prosazují vysoké nesení
hlavy a zástupci země původu nad linií hřbetu/. Dále o náhledu na zaléhání daunování NKO při
vystavení.

4/ Ještě před zahájením schůze komise pro kontinentální ohaře jsem se sešel
s panem Petrm Bahlkem, předsedou komise, ohledně emailu z FCI podepsaný panem De Clerquem, zaslanému ČMKU, týkající zkoušení
kontinentálních ohařů na CACITových zkouškách pouze na živé zvěři.
Jeho stanovisko je následující. Rozhodující jsou platné a schválené zkušební
řády komisí pro kontinentální ohaře.
Z toho vyplývá, že titul CACIT lze zadat kontinentálnímu ohaři při
Mezinárodním FT – na vybraný druh pernaté zvěře / jarní, letní, podzimní / a
při lovecké zkoušce. Lovecká zkouška může být buď z polní a vodní práce –
zde se využívá v ČR obvykle německý řád pro IKP nebo všestranná univerzální zkouška – ČR má FCI schválený zkušební řád pro Mezinárodní VZ /
v roce 2000/, který se využívá na některých klubových zkouškách ohařů, a
také pro MKP. Titul CACIT na všech zkouškách pro kont. ohaře může být
zadán pouze v případě vystavení živé pernaté zvěře. Přičemž ohař musí splnit
i ostatní discipliny dle daného zkušebního řádu pro danou zkoušku
odpovídající dikci mezinárodního zkušebního řádu a jeho národním
modifikacím, včetně dohledávek a přinášení postřelené, střelené nebo
usmrcené drobné zvěře. Stejně tak práce na pobarvené stopě.

Závěrem:

Srbští pořadatelé výborně připravili jak schůzi komise pro kont.ohaře. Evropský pohár se
konal v hodně dobře zazvěřených revírech koroptví zvěří. Ve stejných revírech se konalo dva
dny před Evropským pohárem MS bretaňských ohařů, a dva dny po Evropském poháru MS
německých krátkosrstých ohařů.
Velká zajímavost v jižní zemi koncem března. Druhý den MS NKO v JFT velký příval sněhu
učinil terény neregulérními a pořadatelé přesunuli program do odpoledních hodin. Když ani
odpoledne nešlo soutěžit, pořadatelé ve spolupráci se Světovým klubem NKO vyhlásili za
platné výsledky dne prvního.

V Jizerním Vtelně dne 02.04.2013

Ing. Václav Vlasák

