Výsledková listina MFT Kladno 19.04.2019
Field Trials couple pointer-setter - rozhodčí: Giuseppe Dellatore, Jan Šabatka
Nene Vis Tranquilla Anglický setr, fena, nar.28.06.17, vůdce Dvořáková Vlaďka
Hodnocení: výborně (EXC), Pořadí: 1, Body: 16
- Hned po vypuštění bod na pernaté. Běh přerušen pro chybu partnera. V doběhu minut prokazuje
systematické a vyvážené hledání, na konci běhu vystavuje a prokazuje pernatou. Při vzletu a po výstřelu
klidná.

Derby couple pointer-setter - rozhodčí: Eva Straková, Jana Anderlová
Bella, Pointer, fena, nar. 03.07.17, vůdce Hučko Martin
Hodnocení: výborně (EXC), Pořadí: 1, Body: 16
- Výborné temperamentní hledání, výborná práce s větrem po celou dobu běhu. Ve 4. minutě excelentní bod
plně ve stylu plemene.
Erasmus Coppersheen, Irský setr, pes, nar. 04.12.17, vůdce Stone Susan
Hodnocení: velmi dobře (T.B.), Pořadí: 2, Body: 12
- Temperamentní hledání s poněkud horším systémem, střídavé tempo, občas hledá s nízkým nosem. V 10.
minutě realizuje bod na pernaté, po vzletu a výstřelu klidný. 1x přiznává s podporou vůdce.

Field Trials solo kontinental - rozhodčí: Hari Herak, Jiří Drábek
Aras od Kálku, Německý krátkosrstý ohař, pes, nar. 18.05.14, vůdce Kopsa Ladislav
Hodnocení: výborně (EXC), Pořadí: 1, Body: 16,
- Zkušený pes, výborný lovec, korektně přichází do pachu zvěře a vystavuje bažanta, korektní při vzletu i po
výstřelu. Výborná mentalita a temperament, plně v rukou vůdce. Pohyb a mechanika pohybu by mohla být
lepší.
Ambra od Ořechového listu, Německý krátkosrstý ohař, fena, nar. 02.11.16, vůdce Charvát Matouš
Hodnocení: velmi dobře (T.B.), Pořadí: 2, Body: 15
- Fena dobrého typu plemene. Vypracovává dva body, ale ne zcela ve stylu plemene. Hledání trochu kratší,
dobrý temperamet a mentalita NKO.
Jidaïe de Passemarais, Bretaňský ohař, pes, nar. 11.09.14, vůdce Janíková Petra
Hodnocení: velmi dobře (T.B.), Pořadí: 3, Body: 14
- Po 1. minutě nakrátko vystavuje a realizuje bod na pernaté, klidný při vzletu zvěře i po výstřelu. Velmi
dobrý typ plemene, chybí energie BO. 1x vystavuje bez prokázání zvěře.
Geronimo de Ruigar, Německý krátkosrstý ohař, pes, nar. 08.05.17, vůdce Garcia Gonzalo
Hodnocení: velmi dobře (T.B.), Pořadí: 4, Body: 13
- Dobrý typ plemene, hlava není vždy dobře nesena. Chybí systém. Na dobrou vzdálenost reaguje na pach
zvěře, krátce vystavuje. Klidný při vzletu zvěře i po výstřelu.

Derby solo kontinental - rozhodčí: Hari Herak, Jiří Drábek
Artemis Nord Bohemia Sheran, Německý krátkosrstý ohař, fena, nar. 08.11.16, vůdce Caltová Zdeňka
Hodnocení: výborně (EXC), Pořadí: 1, Body: 16
- V 1.minutě bod na pernaté, klidná při vzletu zvěře i po výstřelu. V dalším běhu výborné hledání. Velmi
dobrý typ plemene.

Výsledková listina MFT Kladno 20.04.2019
Field Trials couple pointer-setter - rozhodčí: Hari Herak, Jiří Drábek
Kler Vis Tranquilla, Anglický setr, fena, nar. 04.01.13, vůdce Kohutová M.
Hodnocení: výborně (EXC), Pořadí: 1, Body: 16
- Velmi dobrý pohyb a nesení hlavy, v 1. minutě krátce sleduje druhého psa. Po první minutě v měnícím
se větru ukazuje výborné hledání a spolupráci s vůdcem. V druhém běhu realizuje na krátkou
vzdálenost bod na pernaté. Klidná při vzletu zvěře i po výstřelu.
Franchanna´s Ely, Pointer, fena, nar. 24.09.17, vůdce Esser Johanna
Hodnocení: velmi dobře (T.B.), Pořadí: 2, Body: 15
- Energická fena, velmi dobrý pohyb a nesení hlavy, velmi dobrá mentalita a temperament. 1x vystavuje
bez prokázání zvěře. V doběhu minut realizuje na krátkou vzdálenost bod pernaté. Klidná při vzletu
zvěře i po výstřelu.

Derby couple pointer-setter - rozhodčí: Giuseppe Dellatore, Jana Anderlová
Lambada, Anglický setr, fena, nar. 29.05.18, vůdce Varhánková Marie
Hodnocení: výborně (EXC), Pořadí: 1, Body: 16
- Výborně pokrývá terén, hledání je vyvážené na obě strany. Pevně vystavuje a realizuje korektní bod na
pernaté. Při vzletu zvěře a po výstřelu klidná. Po opětovném vypuštění se poněkud hůře staví na terén a
ověřuje místo bodu.

Field Trials solo kontinental - rozhodčí: Eva Straková, Jan Šabatka
MY FRENCH BOY DU VALLON DES GOURBETTES, Braque Francais, pes, nar. 24.03.16, Klimešová V.
Hodnocení: výborně (EXC), Pořadí: 1, Body: 17
- Hledání výborné, vysoko nesená hlava, chytře zabírá terén, výborně pracuje s proměnlivým větrem. V
8. minutě vystavuje avšak zvěř je v pohybu a ubíhá. Po opětovném vypuštění v druhé otočce opět
vystavuje a realizuje bod na pernaté zvěři. Po vzletu a výstřelu nutná podpora vůdce.
Art Fluidum Centauri, Braque Francais, pes, nar. 23.06.12, vůdce Klimešová Věra
Hodnocení: výborně (EXC), Pořadí: 3, Body: 16
- Hledání v konstantním tempu, ve 4.minutě vystavuje srstnatou. Běh přerušen. V doběhu prokazuje
loveckou chytrost a výraznou touhu najít zvěř. Na konci běhu realizuje těžký bod na ubíhající zvěři.
Klidný při vzletu i po výstřelu.
Ringo od Postića, Německý drátosrstý ohař, pes, nar. 18.10.12, vůdce Postić Zoran
Hodnocení: výborně (EXC), Pořadí: 2, Body: 16
- Výborné hledání, vyvážené do obou stran, ale mohlo by být více prostorné. Výborně pracuje s větrem,
plně koncentrovaný na práci. Na konci běhu realizuje bod na pernaté, při vzletu zvěře a po výstřelu
klidný.
Ajša vom GSHT, Německý drátosrstý ohař, fena, nar. 22.02.15, vůdce Valenčič Bojan
Hodnocení: velmi dobře (T.B.), Pořadí: 4, Body: 14
- Mohutná fena ukazuje chuťové hledání, dobře reaguje na vítr. Systém je poněkud méně vyvážený do
stran. Na konci běhu realizuje korektní bod na pernaté zvěři, při vzletu a výstřelu nutná podpora vůdce.
Aras od Kálku, Německý krátkosrstý ohař, pes, nar. 18.05.14, vůdce Kopsa Ladislav
Hodnocení: velmi dobře (T.B.), Pořadí: 5, Body: 12
- Rychlé temperamentní hledání, ne zcela ideální ve stylu plemene. Hledání je příliš široké a hluboké,
výborně pracuje s větrem, ve chvíli, kdy se vrací na povel k vůdci, zareaguje na pach zvěře, kterou
vystavuje, klidný při vzletu zvěře i po výstřelu.
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Grande Quete couple pointer-setter - rozhodčí: Giuseppe Dellatore, Jiří Drábek, Eva Straková
Aristani´s Kierro, Pointer, pes, nar. 24.03.17, vůdce Hučko Martin
Hodnocení: výborně (EXC), Pořadí: 1, Body: 17
- Hledání plně odpovídá typu zkoušky, je správně vyvážené, daleké a prostorné. Výborný styl, mechanika
pohybu a temperament. Prokazuje korektní bod na pernaté zvěři.
Aristani´s Korado, Pointer, pes, nar. 24.03.17, vůdce Orság Lukáš
Hodnocení: výborně (EXC), Pořadí: 2, Body: 16
- Hledání plně odpovídá typu zkoušky, je daleké, prostorné, avšak více využívá levou stranu. Výborný
styl, mechanika pohybu a temperament. Prokazuje korektní bod na pernaté zvěři.

Field Trials couple pointer-setter - rozhodčí: Giuseppe Dellatore, Eva Straková
Franchanna´s Arian, Pointer, pes, nar. 02.05.13, vůdce Esser Johanna
Hodnocení: výborně (EXC), Pořadí: 1, Body: 16
- Hledání zpočátku nemá ideální systém, ve 3. minutě realizuje korektní bod ve stylu plemene. V doběhu
času realizuje druhý bod na pernaté, klidný při vzletu i po výstřelu.
Pinpoint Ducanero, Pointer, pes, nar. 02.09.16, vůdce Zambelli Pino
Hodnocení: velmi dobře (T.B.), Pořadí: 2, Body: 13
- Hledání rychlé, daleké s poněkud horším systémem. V 6. minutě realizuje na pernaté, při vzletu a po
výstřelu nutná podpora vůdce.

Derby couple pointer-setter - rozhodčí: Jiří Drábek, Jana Anderlová
Naira Vis Tranquilla, Anglický setr, fena, nar. 28.06.17, vůdce Weinfurtová Dita
Hodnocení: velmi dobře (T.B.), Pořadí: 1, Body: 14
- Z počátku rychlá a prostorná práce ve stylu plemene. S přibývajícím časem ubývá nasazení, stále
výborný kontakt s vůdkyní. V 7. minutě z naznačeného přiznání předchází partnera, který zvěř
neprokazuje. Ve 14. minutě dobrý bod na koroptvi, po vzletu a výstřelu klidná s mírnou podporou
vůdkyně.
Erasmus Coppersheen, Irský setr, pes, nar. 04.12.17, vůdce Stone Susan
Hodnocení: velmi dobře (T.B.), Pořadí: 2, Body: 11
- Méně prostorná a systematická práce s dobrým kontaktem s vůdcem. V 11.minutě dobrý bod na
koroptvi, klidný po výstřelu i před zvěří. Bod však nebyl realizován zcela v typu plemene.

Field Trials solo kontinental - rozhodčí: Hari Herak
Clint di Rio Chiaro, Bretaňský ohař, pes, nar. 25.07.17, vůdce Garcia Gonzalo
Hodnocení: velmi dobře (T.B.), Pořadí: 1, Body: 14
- Pes poněkud delší v pohybu, výborné nesení hlavy. Systém by mohl být lepší. Dobrá mentalita a
temperament. Vystavení ve stylu plemene, při vzletu zvěře a po výstřelu nutná podpora vůdce.
Birkemosen´s Diana, Německý drátosrstý ohař, fena, nar. 02.11.15, vůdce Valenčič Bojan
Hodnocení: velmi dobře (T.B.), Pořadí: 2, Body: 13
- Fena ne zcela v typu plemene. V měnícím se větru se hůře orientuje a otáčí se dozadu. Na konci běhu
vystavuje, po vzletu zvěře i po výstřelu klidná.
Geronimo de Ruigar, Německý krátkosrstý ohař, pes, nar. 08.05.17, vůdce Garcia Gonzalo
Hodnocení: velmi dobře (T.B.), Pořadí: 3, Body: 12
- Pohyb a nesení hlavy v typu plemene. Velmi dobrý temperament a mentalita. V 8.minutě přichází do
pachu zvěře, vystavuje. Při vystavení není prut v klidu. Při vzletu zvěře a po výstřelu klidná. Titul:

