
MFT Kladno 2018 Výsledková listina

14.4.2018
Field Trials     solo     kontinental

rozhodčí: Vujanovič Nenad, Anderlová Jana

Art Fluidum Centauri Klimešová Věrapes 23.06.12Braque Francais

Hodnocení: výborně (EXC)
Pořadí: 1
Body: 17

V 1.minutě vystavuje bažanta, po vzletu a při výstřelu 
naprosto klidný. Dále v běhu pes pracuje s chutí a rychlostí v 
typu plemene, v dalších minutách značí koroptve a sám situaci 
řeší. V 10. minutě s dobrým větrem vystavuje, před 
příchodem vůdce krátce postupuje v kontaktu se zvěří. Čeká 
na vůdce, zvěř spontánně vzlétá, po výstřelu je pes 

Titul:

Aras od Kálku Kopsa Ladislavpes 18.05.14Německý 
krátkosrstý ohař

Hodnocení: výborně (EXC)
Pořadí: 2
Body: 16

Pes trochu těžší v pohybu, dobře pracuje s větrem, s loveckou 
chutí. Krátce vystavuje, postupuje, při vzletu zvěře na povel 
usedá, po výstřelu zůstává klidný. Následně opět dobře zabírá 
terén, 2x respektuje zajíce.Titul:

19. dubna 2018 Stránka 1 z 7
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14.4.2018
Derby     solo     kontinental

rozhodčí: Herak Hari, Straková Eva, čekatel Kalík Miroslav

MY FRENCH BOY DU 
VALLON DES 
GOURBETTES

Klimešová Věrapes 24.03.16Braque Francais

Hodnocení: velmi dobře (T.B.)
Pořadí: 1
Body: 11

Pes výborných vlastností, výborné držení hlavy, prut by měl 
být při pohybu nesen výše. Výborně pracuje s větrem i 
terénem. Vystavuje ve výborném stylu, drží kontakt se zvěří. 
Po vzletu a výstřelu nutná výrazná podpora vůdce.Titul:

Artemis Nord Bohemia 
Sheran

Caltová Zdeňkafena 08.11.16Německý 
krátkosrstý ohař

Hodnocení: neuspěl (E)
Pořadí:
Body: 0

Temperamentní fena, předvádí chuťové hledání, které však 
nemá ideální systém. Výborně pracuje s větrem, 1x vystavuje 
ve stylu plemene, ale bez prokázání zvěře. Potom se stále 
vrací na stejné místo a přestává hledat.Titul:

Cedrike Furbel céleste Hanč Jiřífena 02.05.17Bretaňský ohař

Hodnocení: neuspěl (E)
Pořadí:
Body: 0

Mechanika pohybu není ideální, hledání je málo energické, 
neodpovídá typu zkoušky.

Titul:

Apure Via Lucis Klimešová Věrapes 23.03.17Braque Francais

Hodnocení: neklasifikován (N.C.)
Pořadí:
Body: 0

Mladý pes, temperamentní, výborné držení hlavy i prutu. 
Pokud se koncentruje předvádí slušnou práci. Odvolán vůdcem.

Titul:
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14.4.2018
Grande Quete     couple     pointer-setter

rozhodčí: Vujanovič Nenad, Herak Hari, Anderlová Jana, čekatel Kalík Miroslav

Cora vom Mückenborn Orság Lukášfena 03.06.15Pointer

Hodnocení: výborně (EXC)
Pořadí: 1
Body: 16

Fena s hledáním na hranici požadavku zkoušky, jde poněkud 
více do hloubky terénu. V 8. minutě vystavuje, čeká na vůdce, 
při vzletu i po výstřelu korektní.

Titul:

Delta vom Kleebachtal Hučko Martinfena 10.08.10Pointer

Hodnocení: neuspěl (E)
Pořadí:
Body:

Fena korektní v pohybu, prokazuje spontánní přiznávku. 
Pracuje v horším systému, nevyužívá šanci na pernaté.

Titul:
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14.4.2018
Field Trials     couple     pointer-setter

rozhodčí: Vujanovič Nenad, Anderlová Jana

Aristani´s Kobra Hučko Martinfena 16.12.15Pointer

Hodnocení: výborně (EXC)
Pořadí: 1
Body: 18

Fena vysokých kvalit, typická v pohybu, dobré nesení hlavy, 
poněkud kratší krok. Od první minuty pracuje s perfektním 
systémem, naprosto regulérně využívá terén v pravo i v levo 
ani příliš do hloubky. Vprostřed běhu ověřuje pachy, ale vrací 
se k pevnému systému. Na pravé straně z velmi rychlého 
tempa vystavuje v typickém manýru pointra, čeká na vůdce. 
Po jeho příchodu krátce postupuje, při vzletu a po výstřelu 
naprosto klidná. Po celou dobu běhu energická a v kondici.

Titul: CACIT, CACT

Kain Vis Tranquilla Dvořáková Vlaďkapes 04.01.13Anglický setr

Hodnocení: výborně (EXC)
Pořadí: 2
Body: 17

Výborně se staví na terén i vítr. Po 3. minutě jde více do 
hlouby, značí zvěř, sám se znovu rozchází a prokračuje v 
běhu, na pokyn vůdce se vrací v terénu a pokračuje v 
systematickém hledání. Ve stejném místě znovu vystavuje, po 
vzletu a výstřelu naprosto korektní. Po opětovném vypuštění 
výborně přechází místo, kde realizoval bod a poté vpravo opět 
realizuje bod, prokazuje naprosto korektní klidy.

Titul: res.CACIT, res.CACT

Miki Vis Tranquilla Dvořáková Vlaďkapes 14.05.15Anglický setr

Hodnocení: výborně (EXC)
Pořadí: 3
Body: 16

V 1. minutě okamžitě po vypuštění realizuje pevný bod na 
koroptvích. Po opětovném vypuštění se správně staví na vítr i 
na terén, mohl by jít více do šírky. Pes vysokých kvalit AS, 
elegantní v pohybu. Sám řeší krátké vystavení pachu. 
Spontánně přiznává. Na konci běhu vystavuje bez prokázání 
zvěře.

Titul:

Eimee od Mlázovické tvrze Votrubová J.fena 28.03.11Anglický setr

Hodnocení: velmi dobře (T.B.)
Pořadí: 4
Body: 14

Fena pracuje méně koncentrovaně, ale s chutí, po změně 
terénu opět v tempu, hledá s konstatním nasazením. V 
druhém běhu po vypuštění v prvé otočce nejistě značí zvěř, 
krátce postupuje, čeká na vůdce, při vzletu zvěře a po výstřelu 
korektní.

Titul:

Kata Vis Tranquilla Varhánková Mariefena 04.01.13Anglický setr

Hodnocení: neklasifikován (N.C.)
Pořadí:
Body: 0

Velmi dobrá fena, korektní v přední linii, v běhu není na levé 
straně koncentrována, vyjadřuje touhu najít zvěř, systém by 
mohl být lepší. V těžkých podmínkách u silnice 1x vystavuje 
bez prokázání zvěře, na konci běhu přiznává s lehkou 
podporou vůdce.

Titul:

Kler Vis Tranquilla Kohutová M.fena 04.01.13Anglický setr

Hodnocení: neuspěl (E)
Pořadí:
Body: 0

Kvalitní typická fena, výborně se staví na terén a vítr. Po 
1.minutě má problém s přiznávkou na partnera, který 
pokračuje v běhu. Dále na viděnou registruje koroptev, kterou 
oběhne a pevně vystavuje. Po vzletu a po výstřelu korektní. 
Po vypuštění partner vyráží koroptev a fena ji 300m 
pronásleduje.

Titul:
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Freya od Mlázovické tvrze Votrubová J.fena 25.09.13Anglický setr

Hodnocení: neuspěl (E)
Pořadí:
Body: 0

Velmi dobrá fena, trochu horší pohyb v bedrech. V 1. minutě 
nepřiznává. V dalších minutách dobře pracuje v terénu, 
zachycuje krátce pach koroptve, ale bod nedokončuje.

Titul:

Isabella Gordon English 
Beauty

Brandt Flugel Kerstinfena 12.05.15Gordon setr

Hodnocení: neklasifikován (N.C.)
Pořadí:
Body: 0

Fena v typickém pohybu GS, dobře se staví na terén. V 
průběhu běhu ověřuje pachy a ztrácí koncentraci. Na 
vystavení partnera nereaguje, zadržena vůdkyní. Po 
opětovném vypuštění pod větrem vyráží koroptev.Titul:

Solid Gold´s Wivienne Melcerová Hannahfena 25.07.14Pointer

Hodnocení: neklasifikován (N.C.)
Pořadí:
Body: 0

Typická fena dobrých kvalit, pracuje s menším systémem. 2x 
spontánně přiznává, 1x vystavuje bez prokázání zvěře.

Titul:

Atom del Sassovivo Pastorčić Liviopes 28.04.09Anglický setr

Hodnocení: neklasifikován (N.C.)
Pořadí:
Body: 0

Pes vysokých kvalit, typický v mechanice pohybu, nesení 
oháňky, po první minutě ve které se těžko srovnává s terénem 
začíná výborně hledat. Spontánně přiznává. Ke konci běhu 
zkracuje šíři hledání, vystavuje, ale zvěř neprokazuje.Titul:

Alex Dvořáková Vlaďkapes 01.03.11Anglický setr

Hodnocení: neuspěl (E)
Pořadí:
Body: 0

Po 1. minutě se výborně staví na vítr i na terén. Mohl by jít s 
větším nasazením, pevně vystavuje v typickém manýru, ale 
zvěř neprokazuje. Po opětovném vypuštění za partnerem pod 
větrem vyvstává koroptev.Titul:

Amor od Pastorčiča Pastorčić Liviopes 25.05.14Anglický setr

Hodnocení: neklasifikován (N.C.)
Pořadí:
Body: 0

Pes vynikajícího typického pohybu AS, výborně pracuje dle 
požadavku zkoušky v kvalitním systému, 2x spontánně 
přiznává. Vystavuje, avšak neprokazuje zvěř.

Titul:

Brent Seventeen Martin Mariapes 28.05.11Pointer

Hodnocení: neuspěl (E)
Pořadí:
Body: 0

Pes pracuje v horším systému, těžko se staví na terén,  i přes 
šanci nepřiznává.

Titul:

Vitry Dvořáková Vlaďkapes 13.01.16Anglický setr

Hodnocení: neuspěl (E)
Pořadí:
Body: 0

Výborný typický pohyb, rychlost a systém po celou dobu běhu. 
Po přerušení běnu v novém terénu opět pracuje v typu 
plemene a dle požadavku zkoušky. V druhém běhu, po 
vypuštění na pravé straně naráží na pach, postupuje, vůdce 
přichází, ale koroptev vzlétá za větrem.

Titul:
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MFT Kladno 2018 Výsledková listina

14.4.2018
Derby     couple     pointer-setter

rozhodčí: Herak Hari, Straková Eva, čekatel Kalík Miroslav

Aristani´s Kasilas Hučko Martinpes 24.03.17Pointer

Hodnocení: velmi dobře (T.B.)
Pořadí: 1
Body: 13

Výborný styl, rychlé daleké hledání, velkorysé využití terénu. 
Realizuje bod, který není perfektní, ale lze ho akceptovat 
vzhledem k věku psa.

Titul:

Honey od Mlázovické tvrze Votrubová J.fena 07.07.17Anglický setr

Hodnocení: neuspěl (E)
Pořadí:
Body: 0

Fena předvádí méně koncentrované hledání, často se točí po 
větru. Systém nebyl vyvážený.

Titul:

Nice Vis Tranquilla Kohutová M.fena 28.06.17Anglický setr

Hodnocení: neuspěl (E)
Pořadí:
Body: 0

Perspektivn fena, na svůj věk ukazuje vyzrálé hledání. Styl 
plemene lze akceptovat. Výrazně vyjádřena touha najít zvěř. 
2x vystavuje bez prokázání zvěře. Nevyužívá šanci na pernaté.

Titul:

Mademoiselle Medda du 
Domaine du Fuchsb
erg

Poláková Juliefena 17.07.16Irský setr

Hodnocení: neuspěl (E)
Pořadí:
Body: 0

Hledání neodpovídá typu zkoušky.

Titul:

Solid Gold´s Ygor Dvořáková Vlaďkapes 05.06.16Pointer

Hodnocení: neklasifikován (N.C.)
Pořadí:
Body: 0

Hledání rychlé, výborně pracuje s větrem, mohlo by jít více do 
stran a více do hloubky, nepřichází na zvěř.

Titul:

Aristani´s Korado Orság Lukášpes 24.03.17Pointer

Hodnocení: neklasifikován (N.C.)
Pořadí:
Body: 0

Výborná mentalita, rychlé temperamentní hledání. V druhém 
běhu opět rychlé a daleké hledání, ale často točí po větru, 
chybí systém.

Titul:

Aigyr Satris Orság Lukášpes 23.12.16Pointer

Hodnocení: neuspěl (E)
Pořadí:
Body: 0

Mladý pes se po vypuštění nedostává do tempa, hledá za 
vůdcem a nejde do prostoru.

Titul:
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Aristani´s Kheetan Zattovicz Romanpes 17.08.16Pointer

Hodnocení: neuspěl (E)
Pořadí:
Body: 0

Na pointra jde málo do prostoru, systém není ideální, často 
zabíhá za vůdce.

Titul:

Casper Esperanza Futura Karous Janpes 21.06.16Gordon setr

Hodnocení: neuspěl (E)
Pořadí:
Body: 0

Hledání spíše loveckého typu, není úplně koncentrován na 
práci. V 8. minutě přichází na zvěř, kterou vyráží a 
pronásleduje.

Titul:

Atom del Winepoint Lichý Miroslavpes 21.04.17Pointer

Hodnocení: neuspěl (E)
Pořadí:
Body: 0

Pes není ideální ve stylu, avšak dobrá mentalita, ke konci 
běhu polevuje v tempu.

Titul:

Dragon Seventeen Hučko Martinpes 01.03.17Pointer

Hodnocení: neklasifikován (N.C.)
Pořadí:
Body: 0

Výborný temperament, rychlé chuťové hledání, avšak chybí 
systém. Nepřichází na zvěř.

Titul:

Tzunami della Cisa Orság Lukášpes 10.07.16Pointer

Hodnocení: neuspěl (E)
Pořadí:
Body: 0

Několikrát točí po větru, chybí systém.

Titul:
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