ZPRÁVA VRCHNÍHO ROZHODČÍHO
Vrchní rozhodčí dle Zkušebního řádu pro zkoušky loveckých – Všeobecná část, je povinen
nejpozději do 7 dnů zaslat pořadateli zkoušek:
•

2x přehled výsledků se stručnou zprávou o průběhu zkoušek se seznamem rozhodčích,
kteří na zkouškách posuzovali, a čekatelů, kteří na zkoušce hospitovali (včetně jejich
hodnocení)

•

Seznam vydaných potvrzení o zkoušce (pokud se vydávala)

•

Kompletní sady soudcovských tabulek

Stručná zpráva o průběhu zkoušek, zejména organizace, zazvěření, úroveň a chování vůdců
psů (případně podané protesty):

MFT – GT solo a couple dne 6. 10. 2018. Na těchto soutěžích bylo přihlášeno SOLO - 16
psů z toho se 2 nedostavili. COUPLE – 12 psu z toho se 1 nedostavil a 1 odstoupil. Soutěž se
uskutečnila za pěkného počasí. Organizace a průběh i předvedené výkony byly na velice
dobré úrovni. Honitba i samotné zazvěření bylo odpovídající. Protest nebyl podán. Chování
vůdců bylo slušné. Byl navržen 1 x CACT a 1 x CACIT. Dále byla splněna 2 x LUP.
Rozhodčí: Jiří Plecháček, Ladislav Balogh, Eva Straková a Jana Andrlová.

Datum : 6.10.2018

Podpis vrchního rozhodčího:
Plecháček Jiří

ZPRÁVA VRCHNÍHO ROZHODČÍHO
Vrchní rozhodčí dle Zkušebního řádu pro zkoušky loveckých – Všeobecná část, je povinen
nejpozději do 7 dnů zaslat pořadateli zkoušek:
a) 2x přehled výsledků se stručnou zprávou o průběhu zkoušek se seznamem rozhodčích,
kteří na zkouškách posuzovali, a čekatelů, kteří na zkoušce hospitovali (včetně jejich
hodnocení)
b) Seznam vydaných potvrzení o zkoušce (pokud se vydávala)
c) Kompletní sady soudcovských tabulek
Stručná zpráva o průběhu zkoušek, zejména organizace, zazvěření, úroveň a chování vůdců
psů (případně podané protesty):

MFT – GT solo a couple dne 7. 10. 2018. Na těchto soutěžích bylo přihlášeno SOLO - 13
psů z toho se 4 nedostavili. COUPLE - 12 psu z toho se 2 nedostavili. Soutěž se uskutečnila
za pěkného počasí. Organizace a průběh i předvedené výkony byly na velice dobré úrovni.
Honitba i samotné zazvěření bylo odpovídající. Protest nebyl podán. Chování vůdců bylo
slušné. Byl navržen 1 x CACIT, 1 x CACT. Dále byla splněna 1 x LUP.
Rozhodčí : Jiří Plecháček, Ladislav Balogh, Eva Straková a Jana Andrlová.

Datum: 7.10 .2018

Podpis vrchního rozhodčího:
Jiří Plecháček

