
Field-Trial G.T. Žírovice 2005 Výsledková listina

Field Trials GT     couple     pointer-setter
17.9.2005
rozhodčí: Eins G. (D), Andrle M., Provazník K.

Cheeky z Lodínských luhů Anglický setr fena 09.11.01 Straková Eva

Hodnocení: výborně (EXC) Hledání typické pro plemeno, dobré držení hlavy a mechanika 
Pořadí: 2 pohybu. V prvém běhu nepřichází na zvěř, prokazuje dobrou 
Body: 16 loveckou chytrost, poskytnuta druhá šance, přesvědčivě 
Titul: vystavuje, avšak je vzata vůdcem zpět, po opětovném 

vypuštění se vrací na stejné místo a opět pevně staví. Na 
důraznější pokyn vůdce postupuje a vypracovává křepelky. 
Klidná po výstřelu i před pernatou.

Anquilla Vis Tranquilla Anglický setr pes 29.01.01 Dvořáková Vlaďka

Hodnocení: výborně (EXC) Výborné hledání , systematické, stoprocentně vyvážené. Po 
Pořadí: 1 celou dobu zkoušky pevně v rukou vůdce. V úvodu běhu 
Body: 16 vystavení s delším postupováním bez prokázání zvěře. Ke konci 
Titul: běhu excelentní bod na koroptvích. Klidný po výstřelu i před 

pernatou.

Bea Vis Tranquilla Anglický setr fena 27.02.03 Dvořáková Vlaďka

Hodnocení: velmi dobře (T.B.) V prvé minutě kvalitní bod na bažantech, klidná po výstřelu i před
Pořadí: 3  pernatou. Hledání systematické, ve stylu rasy, dobrá mechanika 
Body: 15 pohybu, mohla by být více vyjádřena touha najít zvěř.

Titul:

Livia od Benčiča Anglický setr fena 26.05.99 Dvořáková Vlaďka

Hodnocení: neuspěl (E) Hledání s menším systémem, staví, ale po chvíli vystavování 
Pořadí: přerušuje, nevyužívá šanci na pernaté.
Body: 0
Titul:

Achaia Seva Anglický setr fena 15.06.03 Straková Eva

Hodnocení: neobstál Hledání s menším systémem, vyjádřena touha najít zvěř, ale 
Pořadí: bohužel nevyužívá šanci na pernaté.
Body: 0
Titul:

Athena Black Sirius Gordon setr fena 17.02.00 Zoubek Petr

Hodnocení: neuspěl (E) Styl odpovídá plemeni, ale hledání neodpovídá požadavku 
Pořadí: zkoušky, nepravidelnost, často točí po větru. Prokazuje 
Body: 0 spontánní přiznávku.
Titul:

Birdie Jinonický Dvůr Gordon setr fena 06.09.02 Anderlová Jana

Hodnocení: neuspěl (E) Hledání by mohlo mít lepší systém, často točí po větru, ale 
Pořadí: prokazuje dobrou loveckou chytrost, je výrazně vyjádřena touha
Body: 0  nají zvěř. Přesvědčivě staví v typickém stylu plemene křepelku, 
Titul: kterou však po vzlétnutí štve.
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Bogey Jinonický dvůr Gordon setr pes 06.09.02 Anderlová Jana

Hodnocení: neuspěl (E) V prvé minutě nevyužívá šanci na pernaté. Následně štve srnčí 
Pořadí: zvěř. Dobrá mechanika pohybu a styl, korektní držení hlavy.
Body: 0
Titul:
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Field Trials GT     couple     pointer-setter
18.9.2005
rozhodčí: Eins G.(D), Andrle M.,MUDr. Novotný V.

Bea Vis Tranquilla Anglický setr fena 27.02.03 Dvořáková Vlaďka

Hodnocení: výborně (EXC) Výborné hledání ve stylu plemene, zásadně točí proti větru. 
Pořadí: 1. Terén prohledává systematicky a vyváženě, opakovaně 
Body: 18 prokazuje spontánní přiznávku, daleko vpravo těžký bod na 
Titul: CACIT, CACT koroptvích, které vzlétají ještě před příchodem vůdce, bezchybné

 chování při vzlétnutí i po výstřelu. Přinášení splnila.

Deana Vis Tranquilla Anglický setr fena 15.06.04 Dvořáková Vlaďka

Hodnocení: výborně (EXC) Hledání této mladé feny je v typickém stylu plemene, držení hlavy
Pořadí: 2.  a mechanika pohybu jsou výborné, terén prohledává 
Body: 16 systematicky s výbornou loveckou chytrostí a citem nají zvěř. 
Titul: Celkem předvádí tři bodu, z toho dvakrát na křepelkách, jednou 

na koroptvích.  Klidná po výstřelu i před pernatou. Přinášení 
splnila.

Cheeky z Lodínských luhů Anglický setr fena 09.11.01 Straková Eva

Hodnocení: výborně (EXC) Hledání ve stylu plemene, korektní mechanika pohybu a držení 
Pořadí: 3. hlavy. Ukazuje velice pěkný bod na koroptvích. Korektní po 
Body: 16 vzlétnutí pernaté a po výstřelu. Přinášní splnila.

Titul:

Birdie Jinonický Dvůr Gordon setr fena 06.09.02 Anderlová Jana

Hodnocení: dobře (B) Hledání leží ve známce dobře, ukazuje pěkný bod na koroptvích, 
Pořadí: 4. který byl ztížen vyražením koroptví partnerem ve vysoké trávě. 
Body: 9 Po vzlétnutí pernaté klidná, po výstřelu musela být zadržena 
Titul: vůdcem. Splnila přinášení.

Athena Black Sirius Gordon setr fena 17.02.00 Zoubek Petr

Hodnocení: dobře (B) Hledání s menším systémem, jeden koretní bod na koroptvích, při 
Pořadí: 5. druhém bodu pohyb po výstřelu. Přinášení splnila.
Body: 6
Titul:

Achaia Seva Anglický setr fena 15.06.03 Straková Eva

Hodnocení: neuspěl (E) V úvodu běhu hledání s menším systémem, nevyužívá šanci na 
Pořadí: pernaté zvěři.
Body: 0
Titul:

Livia od Benčiča Anglický setr fena 26.05.99 Dvořáková Vlaďka

Hodnocení: neuspěl (E) Hledání ve stylu rasy, nevyužívá šanci na koroptvích.
Pořadí:
Body: 0
Titul:
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Bogey Jinonický dvůr Gordon setr pes 06.09.02 Anderlová Jana

Hodnocení: neuspěl (E) Hledání ve stylu plemene, ale mělo by  být více systematické, 
Pořadí: korektní pohyb a držení hlavy. Nepřiznává.
Body: 0
Titul:

Anquilla Vis Tranquilla Anglický setr pes 29.01.01 Dvořáková Vlaďka

Hodnocení: neuspěl (E) V úvodu běhu hledání s horším hledáním, korektní bod na 
Pořadí: koroptvích, klidný po výstřelu i před pernatou, v dalším průběhu 
Body: 0 vyráží koroptve.
Titul:
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Field Trials GT     couple     kontinental
18.9.2005
rozhodčí: Novák O., Provazník K., Růžička M.

Elis z Lasów Jurajskich Bretaňský ohař fena 07.05.03 Dvořáková Helena

Hodnocení: výborně (EXC) V druhé minutě vystavuje koroptve, prokazuje absolutní klid při 
Pořadí: 1. vzletu zvěře a při výstřelu. Pokračuje v nasazeném tempu, 
Body: 17 prostorné systematické hledání. V druhém běhu, s jiným 
Titul: partnerem se snaží vyhledat zvěř, přiznává partnerovi.

Iser z Taranky Bretaňský ohař fena Dušková Naďa

Hodnocení: dobře (B) Nesystematické hledání, v pomalejším tempu. Vystavuje koroptve
Pořadí: 2.  a prokazuje klidy. Vynikající přiznávka. Aport splnila
Body: 9
Titul:

Zola z Tismenic Maďarský ohař fena 24.04.04 Zoubek Petr

Hodnocení: neuspěl (E) Hledání systematické, prostorné, rychlé ve stylu plemene s 
Pořadí: výrazně vyjádřenou touhou najít zvěř. Ve třetí minutě pevně 
Body: 0 vystavuje koroptve, které partner vyráží, fena bohužel 
Titul: neprokazuje klid.

Ula od Nezdického potoka Německý fena 13.02.02 Hudacký Josef
krátkosrstý ohař

Hodnocení: neuspěl (E) Vynikají hledání ve stylu odpovídající plemeni, systematické a 
Pořadí: prostorné. Ve třetí minutě nepřiznává partnerovi a vyráží 
Body: 0 koroptve.
Titul:
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