Španělsko 2018
Letošní hlavní podzimní soutěže ohařů se konají ve Španělsku, v okolí Toleda. Nejen velká
vzdálenost je příčinou toho, že se z České republiky nevydalo žádné reprezentační družstvo
hájit barvy našich stavěčů. Dalším důvodem je fakt, že zvěř, na které se tam pracuje, je
orebice rudá, také nazývaná "červená koroptev". S koroptví toho ale nemá, alespoň co se
chování v terénu týče, mnoho společného. Psi, kteří na těchto bystrých kurech běžně
nepracují, nemají velkou šanci uspět. A protože se ve všech případě jedná o divokou,
nevysazovanou zvěř, pořadatelé ještě navíc povýšili taxy startovného - za divokou zvěř se
prostě platí!
Přesto se v našich řadách našla úspěšná cvičitelka, Petra Janíková, ochotná se vydat na tuto
dalekou cestu, uhradit si pro mnohé z nás nepředstavitelné výdaje (klub uhradil pouze část
startovného na Šampionát A.I.C.E.B.) a reprezentovat se svým bretaňským ohařem české
barvy alespoň v kategorii jednotlivců, do družstva, které musí být alespoň dvoučlenné, jí
druhý účastník chyběl.
V soutěži Mistrovství AICEB (Mezinárodního spolku klubů bretaňských ohařů) byl náš
zástupce opět výborně hodnocen po morfologické stránce, ale při startech v poli mu chyběla
ta potřebná kapka štěstí! V obou soutěžních dnech zpracoval korektní bod - vyhledání,
vystavení i přinešení před ním ulovené zvěře, ale prvý den konstatovali rozhodčí, že při
hledání zaběhl za vůdkyni a udělili Eliminé. Druhý soutěžní den v doběhu času přešel v
terénu orebici - a zase Eliminé.
Na soutěž AICEB navazoval Mediteran Cup, významná mezinárodní trialová soutěž pro
ohaře. Tady už se štěstí usmálo - a smálo se hodně!!! Jidaïe byl klasifikován první den soutěže
výborně a získal ocenění Exc. 1, Res.CACT, Res. CACIT. V konečném bodování se mezi
jednotlivci Petra s Jidaïem dostali "na bednu" (žádná tam nebyla) a byli bronzoví!
Gratulujeme!
A držíme palce do dalších startů - ještě je před nimi podzimní MS ohařů.
Helena Dvořáková


