
      Zpráva ze zasedání komise pro kontinentální ohaře konané  

                        neděle dne 26.února 2012  od 18,00 hodin  

Hotel Borik – Falkensteiner Club Funimation – Zadar - Chorvatsko 

 

Přítomni: 

Španělsko:     Antonio Magin Fernandez Dominguez –  prezident komise pro kontinentální ohaře FCI 

Holandsko:    Peter Bahlke – viceprezident komise pro kontinentální ohaře FCI 

Belgie:            Alain Cornet 

Chorvatsko:   Dr.Velimir Sruk, Msc. 

Dánsko:          Valdemar Larsen 

Itálie:              Giancarlo Passini 

Finsko:           Hannu Liedes 

Řecko:           Gabriel Nianios 

Česko:           Ing. Václav Vlasák 

Švédsko:       prof. Anders Eriksson 

Srbsko:           Zoran Markovič  

Švýcarsko:    Andreas Rogger 

Slovensko:  Ing. Jozef Jursa, Csc. 

Lucembursko: Marcel Schmit 

Norsko:            Tore Roed 

Portugalsko:    Jose Antonio Marquez de Pereira 

 

Program: 

1/ Zahájení schůze 

 Antonio Fernandez přivítal přítomné. Poděkoval  panu Bahlkemu za uspořádání loňského EC 

v Ijzedijku.  Jako  každý rok vyjádřil důvěru v konstruktivnost a rychlý spád schůze.  

2/ Zápis ze schůze  v Ijzendijku – 10.04.2011 



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

3/ Příprava EC 2012-  pondělí 27.02.2012 -  Zadar 

Zítra se bude konat EC 2012, připraveny osvědčené revíry severně od Zadaru. Zahájení bude na 

prostranství hotelu spolu se slavnostním představením týmů.  Slavnostní ukončení bude v restauraci 

hotelu Borik  . Zítra 27.02.2012 /bude startovat na / EC 2012 / 52 kontinentálních ohařů ve 4 

bateriích.  

Jako předsedové jednotlivých jury – hlavní rozhodčí v bateriích byli komisí vybráni rozhodčí 

z Holandska – uvedeni v bateriích na prvním místě – loňští pořadatelé. Jako druzí jsou uvedeni 

rozhodčí ze Španělska a jako třetí také dva rozhodčí z Česka  - Vlasák a Novotný, a 2 Řekové. 

Případnou baráž budou posuzovat rozhodčí Fernandez, Rooijakkers a Vlahos. 

 

4/ Organizace Europa Cupu v roce 2013  v Srbsku, které se bude konat v březnu v Niši . 

Prezentaci provedl Zoran Markovič 

Jako hlavní rozhodčí v jednotlivých bateriích budou Chorvati, kteří budou doplněni  4 rozhodčími z 

Itálie , další rozhodčí  dva z Norska dále dva z Polska. Případnou baráž provede  Velimir Sruk, s jedním 

Italem, asi G. Passinim a jako třetího vybere jednoho Poláka nebo Nora. 

Startovné bude 62,50 EUR za jednoho ohaře.  zašle přesný program a pozvánky do 01.01.2013.  Dále 

Zoran Markovič připomíná, že další dva dny po EC bude MS NKO v JFT. Podobně jako v letech 

minulých i letos. Termín EC asi 24.03.2012. Termín MS NKO v JFT 25. a 26. 03.2013. 

5/ Organizace Europa Cupu v letech 2014- Itálie 

Srbský zástupce Giancarlo Passini, sděluje že EC bude okolo 20.března 2014  asi v Tollaře, případně v 

Alessandrii. Komise souhlasí.  

6/ Závěry z generálního zasedání– komentáře, ujednání 

Prezident Antonio Fernandez M. Dominguez, podal zprávu z generálního zasedání 2011 v Paříži. 

Hlavní otázkou titul CACT.  

7/ Řády Mezinárodního klubu bretaňských ohařů a jejich aplikace – specifika  menšího, ale 

výborného plemene pro práci před ranou, mezi kontinentálními ohaři. 

8/ Volby prezidenta a viceprezidentů komise 

Dosavadní prezident  komise  A.M.Fernandez navrhuje na předsedu P. Bahlkeho z Holandska. Na 

viceprezidenty Velimira Sruka z Chorvatska a G. Passiniho z Itálie.  Tento návrh byl komisí aklamací 

odsouhlasen. 

9/ Různé 



Projednána hlavně situace v Argentině, více zájmových skupin. Nutnost aktualizace seznamu členů 

komise a jejich kontaktů. 

10/ Závěr schůze 

Příští komise se sejde v Srbsku  v roce 2013/ pravděpodobně poslední sobotu nebo neděli  v únoru /,  

asi tradičně  večer den před konáním Europa Cupu pro kontinentální ohaře. 

Vše nutné bylo prodiskutováno, závěry byly přijaty vždy jednohlasně. 

Bývalý předseda komise A.M.Fernandez / Fernandez vyjádřil Bahlkemu mnoho zdaru v činnosti /          

i současný P. Bahlke poděkovali za hladký průběh schůze.  

Schůze ukončena   v 21 hod.  

 

Kuloární diskuse členů komise a postřehy: 

1/ Opět jako v roce 2010 a 2011 se diskutovalo respektování maximální tříměsíční lhůty od udělení 

titulu CACIT  do zaslání na FCI.  

2/ ME i následně  dvoudenního MS NKO v JFT se zúčastnili čeští vůdci se svými psy – Pavel Navrátil a 

Miroslav Kalík. Pavel Navrátil s fenou z českého chovu, z vlastního odchovu , Mona z Vápenek – každý 

den bodoval, byť nestál na stupních vítězů / na MS byl čtvrtý / prokázal historický úspěch ohaře 

narozeného v ČR a zúročil dlouholetou  všestrannou činnost na poli FT. Toto bylo vysoce hodnoceno.   

 

 

V Jizerním Vtelně dne 01.12.2012                                                                             Ing. Václav Vlasák  


