Zpráva ze zasedání komise pro kontinentální ohaře konané
dne 11. února 2019 od 10,00 hodin
Španělsko – Andalusie - Paradas
Hotel IBIS

Přítomni:
Itálie:

Giancarlo Passini - prezident komise

Belgie:

Jean Nargaud - prostřednictvím prezidenta Passiniho

Španělsko:

Antonio Rodriguez Somoza

Dánsko:

Poul Valdemar Nielsen

Francie:

Dominique Lickman, zastupující pana Rene Gerleta

Finsko:

Hannu Liedes

Holandsko:

Jan Scheffer

Řecko:

Gavril Nianios

Švýcarsko:

Andreas Rogger

Lucembursko: Francois Rodesch
Švédsko:

Marie Nylander

Ukrajina:

Angelo Zeni

Česká Rep:

Václav Vlasák

Program:

1/ Zahájení schůze prezidentem
Pan Passini – prezident komise přivítal přítomné v 10,00 hodin. Provedl kontrolu
přítomných.

2/ Zápis ze schůze v Chalons en Champagne – Francie minulý rok
Všichni členové komise obdrželi zápis prostřednictvím FCI. Nikdo neměl připomínky.

3/ Informace o EC 2019 – 12-13.02.02.2019 - Paradas
Patnáct startujících zemí, 52 účastníků. Na Excellent Cup přihlášeno 148 startujících.

4/ Organizace Europa Cupu v roce 2020
Plán : Bude v Srbsku - Niši – asi 20. – 21.03.2020.
Skutečnost: bude v Srbsku - Niši 01.-02. 04. 2020. centrem bude rekonstruovaný Hotel Nais,
přímo u dálnice od Bělehradu.
Jako rozhodčí v jednotlivých bateriích budou – 4 Španělsko, 1 Itálie , 1 Argentina, 1
Švýcarsko, 1 Chorvatsko. V každé baterii budou posuzovat pouze opět dva rozhodčí!!!!!
Eventuální baráž kvůli možnému zadání titulů tři rozhodčí. Rozhodčí pro případnou baráž
budou z různých států.

5/ Organizace EC v letech 2021 a 2022
V roce 2020 bude na základě předchozí dohody v Srbsku. Srbsko brzy zašle program.
O rok 2021 má zájem Chorvatsko. V roce 2022 má zájem Česká republika. Předběžně
dohodnuto.

6/ Individuální titul na EC kontinentálních ohařů – Art. VIII.12 bod 2
Byla poměrně dlouhá diskuse. Důležité pojmy: jeden den, dva dny ,EXc. 1, baráž, CACT,
CACIT, Champion, Vice Champion – jak nejlépe stanovit dva poslední tituly, co je důležitější a
co méně důležité. Záleží na úhlu pohledu.
Můj názor.Zatím jsem neviděl, že by ohař po oba dny získal titul CACIT. Za dva dny mohou
být CACITy dva. Mohou je získat dva ohaři. O championovi a vicechampionovi, by potom
rozhodovalo lepší umístění druhý den.

7/ Problém s maďarskými ohaři

Švédové, podobně jako loni, chtějí řešit řád pro EC maďarských ohařů. Toto přísluší zemi
původu. Zástupce Maďarska se bohužel nezúčastnil. Země původu bude opět zkontaktována
k dořešení.

8/ Různé
Belgie má požadavek ohledně vyjasnění situace JFT / jarní FT / bez koroptví – dle reglementu
se udělují na JFT body pouze za koroptvích. Neměl by se přejmenovat na Lovecké FT – asi
nejblíže názvu/ all-game hunting trials / protože se zkouší i např. ve Španělsku na orebicích
nebo velmi podobných red patridges . Další návrh byl udělat speciál pouze na koroptve.
Pozn. ve Francii mají FT na různé druhy zvěře – například na bekasíny.
Jeden názor byl, aby se mezinárodní JFT ponechal pouze na koroptve, a v dalších zemích
nebránit různým speciálkám.
Dále se řešila problematika dvou CACIT v jedné zemi.

8/ Závěr schůze
Vše nutné bylo prodiskutováno, závěry byly přijaty vždy jednohlasně.
Předseda komise Giancarlo Passini poděkoval za hladký průběh schůze.
Schůze měla rychlý spád a byla ukončena ve 12,20 hod. předsedajícím panem Passinim.

Závěrem:

Česká účast na EC a dalších soutěžích v Andalusii 2019:
I přes značnou vzdálenost / 3000 km / startoval tým ČR, ve složení Petra Janíková a Věra
Klimešová se svými kontinentálními ohaři. Na soutěže se připravovaly v místních revírech
několik dnů předem. Výsledky dámského družstva byly výborné. Jeden ze dvou startovních
dnů v baterii, kde jsem posuzoval, startoval i pes BFP vedený Věrou Klimešovou, obstál
s hodnocením TB a předvedl srovnatelný výkon s Evropskou špičkou. Celkově Věra a Petra,

reprezentující ČR, obstály na 4. místě v družstvech, s počtem bodů 23, což je mezi trialovými
velmocemi velký úspěch. Náš tým zopakoval 4. místo za rok 2018 z Francie.
První místo - Francie 34.b. , druhé místo – Španělsko – 33 b., třetí místo – Ukrajina – 28 b.

Plán naší účasti v Srbsku 2020:
Do 1300 km vzdálené Niši, známé výborným zazvěřením koroptví zvěří se chystá tým z ČR
pro Evropský pohár - EC, pro MS NKO pro MS BO.
Nominace pro Europa Cup – EC je dohodnutá se zkušenými vůdci a vůdkyněni. Prověřenými
touto soutěží. Proti minulým létům se nezúčastní Petra Janíková – po několik let zpátky pilíř
družstva kontinentálních ohařů. Počátkem března čeká narození prvního potomka.
Soutěžit Europa Cup budou PetrZoubek – fena nebo pes NKO, Věra Klimešová – pes BFP, Ing.
Ladislav Kopsa – pes NKO, Zdeňka Caltová fena NKO. Petr Zoubek i Věra Klimešová mají
připravené 1 – 2 kvalitní náhradníky.
Na MS NKO v JFT budou naši republiku zastupovat Per Zoubek – pes a fena NKO, Ing. Kopsa –
pes NKO, Zdeňka Caltová – fena NKO.

V Jizerním Vtelně dne 27. 01. 2020

Ing. Václav Vlasák

