Mistrovství světa ohařů 2017
Mistrovství světa Svatého Huberta 2017
Mistrovství světa AICEB (GT) 2017
V březnu letošního roku jsme se poprvé zúčastnili jarního Mezinárodního mistrovství AICEB
(Mezinárodní spolek klubů bretaňských ohařů), které probíhalo v Chorvatsku. Vyslali jsme
tam 3členné družstvo, které bylo lépe hodnoceno v exteriéru, než se povedlo v poli. Jarní
mistrovství se koná podle reglementu pro Jarní FT (zkouší se VÝHRADNĚ na koroptví
zvěři), se kterou naši psi nemají mnoho zkušeností. Tehdy, na jaře, jsme v hodnocení
exteriéru obsadili třetí místo, v poli bodoval s oceněním "výborně" pes Jidaïe de Passemarais
slečny Janíkové. Tolik pro osvěžení paměti.
AICEB se během jarního zasedání rozhodl uspořádat také podzimní mistrovství s přinášením
zvěře, a to v termínu, navazujícím na MS ohařů ve francouzském Hermu, v borových lesích
pod Pyrenejemi.
Nakonec se podařilo sestavit reprezentační družstvo ČR pro MS ohařů a pro MS Svatého
Huberta - na MS jde v neposlední řadě o schopnost reprezentantů, zaplatit si náklady, s
reprezentačním výjezdem spojené, a protože letos byly náklady skutečně vysoké, "osvědčení
bojovníci" nejeli a družstvo se povedlo sestavit většinou ze začátečníků na poli
mezinárodního soupeření. Na MS byla také povolána paní rozhodčí z ČR, paní Vladimíra
Dvořáková. No, a tak dva reprezentanti, reprezentující nás na MS ohařů a MS Sv. Huberta,
zůstali v místě ještě na Šampionát AICEB.
Kdo nezná Herm, neví, co je to peklo. Kdysi, před půldruhou desítkou let, jsem měla to
"potěšení" v Hermu startovat, od té doby se tam nezměnilo nic, jen snad křoviska ještě víc
povyrostla. Terény, které tam jsou, by si nedovolil u nás NIKDO nabídnout pro pořádání
zkoušky trialového typu. Ne tak Francouzi. Po ně je to nejvyhlášenější terén. Jistě - který pes
tam uspěje, to je Pan Pes!
Ostatně - fotografie Vám terény přiblíží!
Na MS ohařů letos bodoval v kategorii kontinentálů pouze Jidaïe de Passemarais, vedený
slečnou Janíkovou - ve druhém soutěžním dni vybojoval ocenění "EXC". Družstvo nebylo
hodnoceno, protože bodoval jen jediný pes. Pořadí Jidaïe v soutěži jednotlivců není k
dispozici. Nedá se říci, že by ostatní psi byli špatní, avšak podmínky soutěžící zaskočily, i
když tušili, do čeho jdou. Snad jen krátké přiblížení podmínek - v prvním dni Jidaïe
vypracoval bažanta - to se poznalo jen podle toho, že zvonek, bez kterého tam žádný pes
nemohl startovat, přestal náhle zvonit. Jenže kde je? Hledala Petra, hledali dokonce i
rozhodčí, ale psa nenašli včas - bažant uletěl a pes se vrátil. Protože nezůstal na místě (kdyby
zůstal, jak dlouho by jej ještě Petra hledala?), byl odtrouben - eliminé.
V kategorii britských stavěčů vedla Jana Votrubová tři psy, jednou uspěla jen Eimée. Takže
ani v této kategorii nemohlo být naše družstvo hodnocené

V MS Sv. Huberta jsme měli 3 zástupce, jednu ženu a dva muže v kategorii Lovci s ohaři.
Paní Jana Votrubová se svým anglickým setrem Faronem od Mlázovické tvrze se ve své
baterii umístila na 4. pozici a získala 67 bodů - alespoň podle rukou psaných podkladů, které
máme k dispozici. (Organizačně nebylo toto mistrovství nijak zvlášť zvládnuté, výsledky
dostáváme jen díky účasti české rozhodčí v porotě mistrovství. Také naši reprezentanti se
setkali s velkým pochybením organizátorů, když pro ně na závěrečném večírku nezbyla místa,
ačkoli jsme měli vše řádně a včas rezervované.) Naši muži nejspíš doplatili na to, že jejich psi
byli praktičtí lovci a nepředvedli v terénu dokonalý styl, příslušný jejich plemenům. Takže i
když tito psí praktici svoje lovce ke zvěři spolehlivě přivedli a umožnili jim úspěšný lov,
penalizace byla náramná. Zdeněk Kruchňa s irským setrem Grifem z Jirouškova dvora získal
38 bodů a šesté pořadí v baterii, Jiří Hanč s fenou pointra Queenou z Mešinské hájovny 32
bodů a sedmé místo ve své baterii. Konečné pořadí ani jednoho z našich reprezentantů
nemáme k dispozici.
Po nepovedeném závěrečném večírku se část družstva vydala na velice dlouhou zpáteční
cestu a zůstali jen reprezentanti pro MS AICEB. V hodnocení exteriéru se opět naši psi
umístili na třetím místě, za Francií a Tureckem. Ovšem naši psi byli rodilí Francouzi, takže
jakápak sláva pro nás. No a v terénu, tam teprve nastaly okamžiky pravdy. Jidaïe nezklamal a
prvý den soutěže pěkně vypracoval bažanta - ovšem ten odmítl vyletět. Byl to evidentně
křídlovaný pták, který vzlétnout nemohl. A tady udělala Petra chybu. Sice psa vzala za
obojek, ale následně jej opět vypustila - pes popošel po stopě a následovalo odtroubení vyloučení. I když je to nelogické, pravidla soutěže vyžadují, aby psovod vzal při
nedokončeném bodu psa na vodítko a předstoupil před rozhodčí. Ti rozhodnou, zda dají
pokyn k novému vypuštění psa, nebo třeba ke změně terénu. No, tak jsme se poučili...stálo to
bod. Leo byl první soutěžní den zcela v šoku z terénu, a tak nepředvedl požadovaný výkon.
Druhý den pak sice předvedl Jidaïe krásný běh, který oba rozhodčí velmi chválili, ale do zvěře
se nedostal - tedy neklasifikován. Leo už přišel terénu na chuť, začal pracovat ve velkém
stylu, zvonek ztichl skutečně ve velké dálce - než tam Zdeněk s porotou došli, pták nevydržel
a uletěl. Leo to neuklidoval. Eliminé.
No, třeba se zadaří napřesrok. Máme nyní u nás velice perspektivní mladou generaci
bretaňských ohařů, takže snad se nám už konečně povede vyslat na soutěže kompletní
družstvo (čtyřčlenné), aby bylo více šancí na získání bodu!
Helena Dvořáková

Odkaz na obrázky a výsledky.
http://z-taranky.rajce.idnes.cz/Herm_2017

