Mezinárodní FT Bruntál 25.-30.dubna 2009
I v letošním roce se pořádala série FT letního typu v honitbě MS Svobodné
Heřmanice na okrese Bruntál. Pořadatelem tohoto klání je Klub chovatelů hrubosrstých a
maďarských ohařů, náš klub se podílí na organizaci a využívá možnosti udělit ve
stanoveném dni (letos to byla neděle 26.4.) titul „Klubový vítěz FT“ a díky naší spolupráci je
rovněž organizován TAN, na který se mohou přihlásit mladí psi kterýkoli ze soutěžních dní.
Nesmírnou předností soutěží v Bruntálu je fakt, že sbor rozhodčích je vždy složen ze
zahraničních posuzovatelů, kteří mají značné zkušenosti právě s posuzováním Field Trials.
Další výhodou jsou terény, které jsou velmi prostorné, dostatečně přehledné a především
málo protkané silnicemi, což ocení především majitelé psů, kteří se tzv. „vymknou z ruky“.
Každoročně na soutěže přijíždějí profesionální drezéři z Itálie a Chorvatska, a tak
mají naši psi, kterých se tam objeví opravdu poskrovnu, tvrdou konkurenci. Ale i když čeští
psi ještě nikdy nedosáhli na titul nejvyšší (CACIT), přesto se na dalších titulových pozicích
objevují. Jsou to od nás vždy zástupci stejných plemen – maďarští, němečtí krátkosrstí a
bretaňští ohaři, a také jména jejich vůdců jsou stále stejná – Pavel Navrátil, Petr Zoubek a
Naďa Dušková.
Ovšem titul Klubového vítěze, tak, jak máme stanoveno propozicemi, je zadáván na klubové
soutěži, vypsané jen na jediný ze soutěžních dní, psu či feně některého z plemen
sdružených v našem klubu, tomu, který se umístí nejvýše v žebříčku úspěšnosti. Letos
tohoto umístění dosáhl pes bretaňský ohař Bil, vedený panem Adrianem Turci. Byl oceněn
jako výborný 1, CACT, Res.CACIT. Je škoda, že právě v den naší klubové soutěže získal
CACIT německý krátkosrstý ohař, i když v další dny to byli bretaňští i italští ohaři, kteří
dosáhli mety nejvyšší. Nicméně, i když byl Bil celkově „až“ druhý, předvedl vynikající práci a
potěšil svým výkonem znalce tohoto plemene.
Myslím, že organizátoři MTF v Bruntále si zaslouží velké ocenění za přípravu náročné
soutěže a obrovskou pochvalu za to, že nám do ČR pčivádí ty nejlepší drezéry a nejlepší
rozhodčí, jaké můžeme v této kategorii soutěží získat!
Výsledky: (kategorie kontinentálních ohařů, pouze umístění na nejvyšších místech).
Sobota 25.4.
Tangui /BO
Acaulis Rum /GK
Oscar del tamaro /NKO
Athos /NKO
Neděle 26.4. /Soutěž o titul KV FT /KBO/
Varenne /NKO
Bil /BO
Naike /BO
Acaulis Tula /GK
Nora zo St.Levíc /NKO
Mirko del Garinćos /NKO
Pondělí 27.4.
Mako /EB
Vaylant /NKO
Mig /NdrO
Mirko del Garinćos/NKO
Augia z Mackovy hory
Varenne /NKO
Úterý 28.4.
Irgo /NKO
Anja /NKO
Acaulis Rum /GK

Turci Adriano
Musso Maurizio
Turci Adriano
Musso Maurizio

CACIT,CACT
Res.CACIT, CACT
CACT
CACT

Musso Maurizio
Turci Adriano
Molinari Giuseppe
Musso Maurizio
Navrátil Pavel
Turci Adriano

CACIT,CACT
Res.CACIT, CACT, KV
CACT
Res.CACT
Res.CACT
Res.CACT

Mollinari Giuseppe
Musso Maurizio
Turci Adriano
Turci Adriano
Dušková Naďa
Musso Maurizio

CACIT,CACT
Res.CACIT, CACT
CACT
Res.CACT
Res.CACT
Res.CACT

Turci Adriano
Mollinari Giuseppe
Musso Maurizio

CACIT,CACT
Res.CACIT,CACT
CACT

Falco Plameni Pas
Zara /NKO

Balogh Ladislav
Turci Adriano

Res.CACT
Res.CACT

Cesira /IO
Artu dei Trei Monti /BO
Mira z Vápenek /NKO
Dora /GK
Oto z Pufiho parku /MOK
Oscar del Tamaro /NKO

Turci Adriano
Turci Adriano
Navrátil Pavel
Musso Maurizio
Balogh ladislav
Turci Adriano

CACIT,CACT
Res.CACIT, CACT
CACT
Res.CACT
Res.CACT
Res.CACT

Rocca di Monte Tricorno /IO
Achille /NKO
Varenne /NKO
Ermes /BO
Carburo /IO
Mira z Vápenek /NKO

Valentič Sergio
Molinari Giuseppe
Musso Maurizio
Molinari Giuseppe
Turci Adriano
Navrátil Pavel

CACIT,CACT
Res.CACIT,CACT
CACT
Res.CACT
Res.CACT
Res.CACT

Středa 29.4.

Čtvrtek 30.4.

Pokud se Vám bude zdát těch titulů příliš mnoho, vězte, že každý den startovaly tři skupiny
kontinentálních stavěčů, takže proto bylo možno udělit 3x CACT a 3xRes.CACT.
HD

