Klub chovateľov farbiarov
pri Slovenskom poľovníckom zväze
spádová oblasť Banskobystrického kraja

Vás pozýva na skúšky farbiarov

O

„ Cenu Hontu a Hrona“
V. ročník

Penzión Hradisko, Nemecká
21.- 24.09.2017
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Klub chovate ov farbiarov
pri Slovenskom poľovníckom zväze, spádová oblasť Banskobystrický
kraj srdečne pozýva všetkých priateľov a obdivovateľov farbiarov
na
V.ročník

Skúšok farbiarov

O

Cenu Hontu a Hrona

Termín: 21. – 24.septembra 2017
Miesto: Nemecká, okr.Brezno - region Horehronie
Centrum: penzión Hradisko, dolina Sviniarka
Spoluorganizátori: PZ Čierny Diel Ráztoka, KCHF spádová oblasť
Banská Bystrica
Skúšky farbiarov o Cenu Hontu a Hrona sa konajú pod záštitou
Slovenskej po ovníckej komory
Slovenského po ovníckeho zväzu
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ORGANIZAČNÝ VÝBOR
Riadite : Róbert Fraňo
Zástupca riaditeľa: Ing. Miroslav Čunderlík
Vedúci prác – umelé stopy: Ján Vráb
Usporiadatelia: PZ Čierny Diel Ráztoka, KCHF spádová oblasť BB
Veterinárna služba: MVDr. Rastislav Siládi
Prihlášky:
Dvojmo vyplnenú prihlášku farbiara na V. ročník Skúšok farbiarov o
„Cenu Hontu a Hrona“ pošlite na adresu :
Ing. Dušan Králik, Záhradná 44, 976 13 Slovenská upča
Telefón: 0905/421811
E-mail: kralik.dusan@gmail.com
Termín uzávierky prihlášok: 01.08.2017
Termín potvrdenia prijatia psa na skúšky : 15.08.2017
Rozhodcovia:
Deleguje Slovenský poľovnícky zväz na návrh organizačného výboru
Ubytovanie:
Ubytovanie je zabezpečené v penzióne Hradisko pri obci Nemecká. Je
potrebné si objednať najneskôr do 01.08.2017 telefonicky alebo emailom
na adrese:
Ing. Dušan Králik,
Záhradná 44,
976 13 Slovenská upča
Telefón: 0905/421811
E-mail: kralik.dusan@gmail.com
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Program :
Štvrtok 21.09.2017
18:00 Prezentácia ubytovanie
19:00 Porada rozhodcov
20:00 Žrebovanie poradia psov
Piatok 22.09.2017
07:00 Raňajky
08:30 Slávnostné otvorenie skúšok
09:00 Odchod na práce do revíru
18:00 Porada rozhodcov
19:00 Večera
Sobota 23.09.2017
07:00 Raňajky
08:00 Odchod na práce do revíru
16:30 Porada Rozhodcov
17:30 Slávnostné vyhodnotenie skúšok
19:00 Večera, spoločenské posedenie s hudbou
Nede a 24.09.2017
08:00 – po raňajkách odchod účastníkov domov
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ŠTATÚT SKÚŠOK FARBIAROV o „ CENU HONTU A HRONA“.
Skúšky farbiarov o „Cenu Hontu a Hrona“ organizuje každoročne
vždy iná Okresná organizácia SPZ spádovej oblasti Banskobystrického
kraja. Skúšok sa môžu zúčastniť farbiare bez zreteľa na pohlavie a v deň
konania skúšok majú minimálne 2 roky. alej musí spĺňať tieto
podmienky:
- musí byť zapísaný v niektorej z FCI uznaných plemenných kníh
- musí mať úspešne absolvované IHF skúšky
- vodič musí byť členom Klubu chovateľov farbiarov SPZ
Skúšok sa môže zúčastniť 5 farbiarov a jeden farbiar kontrolný.
Prednostne bude mať možnosť prihlásenia kontrolného psa
usporiadateľská spádová oblasť. Výber uvedených farbiarov na základe
prihlášok urobí organizačný výbor „Ceny Hontu a Hrona“. V prípade
väčšieho záujmu môže organizačný výbor urobiť kvalifikačné
predskúšky. Predskúšky sa robia iba na disciplíne práca na umelej
stope. Na základe poradia sa urobí nominácia psov. Zo Slovenska mimo
spádovej oblasti Banskobystrického kraja sa dá možnosť štartovať aj
jednému farbiarovi z ktorejkoľvek spádovej oblasti Slovenska, ktorého
výber zabezpečí výbor Klubu chovateľov farbiarov.
Skúšobný poriadok pre skúšky o „Cenu Hontu a Hrona“
Na skúškach sa hodnotia tieto disciplíny:
1. Posliedka s odložením( na remeni alebo voľne)
2. Nájdenie nástrelu
3. Práca na umelo pofarbenej stope 18 – 20 hodín starej
(ako hlásič, hlasitý oznamovač, oznamovač)

4. Práca na prirodzene pofarbenej stope (dohľadávka na
remeni)
5. Durenie
6. Hlasité stavanie
7. Chuť do práce
Poradie skúšania disciplín bude prispôsobené podľa možnosti pracovať
na prirodzenej pofarbenej stope zveri – dohľadávke. Neúspešné
hodnotenie z niektorej disciplíny nevylučuje psa z alšej účasti na
skúškach, nebude však hodnotený v cene, ale zara uje sa do alšieho
poradia podľa získaných bodov.
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1. Posliedka s odložením:
Pri skúške musí pes ukázať, že rozlišuje posliedku a voľnú chôdzu
lesom. Skúša sa na lesnej ceste, poľovníckom chodníku, okraji lesa a
podobne, opačným smerom ako stojí korona, aby pes nebol rušený.
Posliedka sa robí pred prácou na umelej stope. Vodič psa ide pomalým
krokom, pes ide ticho a pokojne za ním alebo pri jeho nohe na remeni
alebo voľne, nepripútaný (s obojkom na krku), pričom vodiča pozorne
sleduje. Asi po 50 krokoch vodič psa ticho odloží (ak vedie psa na
remeni, zloží remeň z pleca na zem) a odíde 50 krokov, kde sa schová
tak, aby ho pes nevidel. Po 5 min raz vystrelí a po uplynutí alších 5 min
sa vráti k psovi.
Chyby: Predbiehanie psa z boka na bok, vz aľovanie sa od smeru
posliedky, hlasité povely, rýchla chôdza, neochota psa k odloženiu,
nevyčkanie na mieste odloženia, kňučanie psa. Ak pes pri odložení
prejde viac ako polovicu vzdialenosti k vodičovi, hodnotí sa známkou O.
2. Nájdenie nástrelu:
Nástrel sa nachádza na začiatku stopovej dráhy vo vyznačenom
priestore asi 30x30 metrov. Rohy štvoruholníka sú označené písmenami
A,B,C,D s poradovým číslom stopy. Na nástrele je väčšie množstvo
farby, striž, kúsok kože z ratice. Pri zakladaní stopy musia byť ratice
krátky čas položené na mieste nástrelu. alšia farba na stopovej dráhe
začína až po opustení vyznačeného nástrelového priestoru. Rozhodca,
ktorý zakladá stopu vyznačí na postrelový list orientačný zákres nástrelu
s popisom miesta, číslom stopovej dráhy a časom založenia nástrelu.
Postrelový list vloží do obálky, zapečatí a odovzdá hlavnému rozhodcovi.
Obálku s číslom stopovej dráhy si vylosuje vodič pred začatím práce. Po
príchode k vyžrebovanej stopovej dráhe začne vodič na povel rozhodcu
spolu so psom hľadať vo vyznačenom priestore nástrel. Ak do 10 minút
vodič neoznámi rozhodcovi nájdenie nástrelu, rozhodca po otvorení
obálky ukáže podľa náčrtku nástrel. Nenájdenie nástrelu do 10 minút
znamená zníženie dosiahnutej známky z práce na umelej pofarbenej
stope o jeden stupeň. Za nájdenie nástrelu sa považuje čas kedy vodič
ukáže rozhodcom znaky, ktoré sa nachádzajú na nástrele.
Hodnotenie: Za nájdenie nástrelu do 5 minút získava pes známku 4, do
7 minút známku 3, do 10 minút známku 2. V prípade nenájdenia nástrelu
známku 0. Čas hľadania nástrelu sa meria stopkami a nezapočítava sa
do času práce na umelej stope.
3. Práca na umelej pofarbenej stope:
Skúša sa na umelej pofarbenej stope jelenej, alebo danielej zveri 1000 –
1100 krokov dlhej, s dvoma aspoň 50 krokov dlhými pravouhlými lomami
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a vratistopou. Umelá stopa po ležovisko musí byť minimálne 18 -20
hodín stará a použije sa 2 dl farby. Ležovisko sa nachádza cca 150
krokov pred koncom stopy. Úsek stopy od ležoviska po položenú zver,
sa zakladá ráno a stopa je minimálne dve hodiny stará a použije sa na
stopu 1 dcl krvi (farby). Umelá stopa sa môže zakladať s raticami jelenej,
alebo danielej zveri upevnenej na palici, alebo drevákoch. Do stopy sa
súčasne kvapká farba (hovädzia krv zmiešaná s krvou a obsahom
trávnika jelenej, alebo danielej zveri). V stope, alej od nástrelu sú
položené tri znaky, ktoré sú označené kódmi, aby nemohlo dôjsť k ich
zámene, tretí znak sa nachádza na ležovisku. Na konci každej stopovej
dráhy musí ležať jelenia alebo danielia zver, z ktorej ratice sa použili pri
zakladaní stopy. Zver musí byť vyvrhnutá a dobre zašitá. Koniec každej
stopovej dráhy musí byť označený jej číslom. Zakladanie stopy proti
smeru dráhy stopy je zakázané. Jednotlivé stopové dráhy musia byť od
seba vzdialené najmenej 400 krokov.. V momente priloženia psa na
nástrel po jeho nájdení rozhodca začne merať čas vypracovania stopovej
dráhy a dohľadania jelenej alebo danielej zveri, ktorý zapíše na
postrelový list a oznámi ho vodičovi. . Vodič na začiatku práce na umelej
stope oznámi rozhodcovi či pes bude pracovať ako hlásič, hlasitý
oznamovač alebo oznamovač. Vodič aby bol hodnotený musí
bezpodmienečne nájsť znak z ležoviska (ako doklad miesta vypustenia)
a pri vypustení psa z ležoviska musí vysielačkou oznámiť, že vypustil
psa aby rozhodcovia na konci stopy mohli túto prácu hodnotiť a stopovať
čas. (rozhodcovia z úkrytu sledujú vypustenie)
Doporučuje sa, aby rozhodcovia a vodič boli počas dohľadávky v
spojení(mobil, vysielačky), aby v prípade zídenia vodiča zo stopy, alebo
inej nepredvídanej udalosti vedeli dorozumieť a rozhodcovia si vedeli
oznámiť medzi sebou začiatok a ukončenie práce. Vodič pracuje na
stope úplne samostatne bez rozhodcov. V prípade zistenia pomoci
akýmkoľvek spôsobom(vysielačka ,mobil) znamená diskvalifikáciu a
následné vylúčenie zo skúšok.
Vodič môže psa viesť ako:
- hlásiča – pes nájdenú zver hlási až do príchodu vodiča
- hlasitého oznamovača – pes pracuje ako oznamovač s tým rozdielom,
že počas vedenia svojho vodiča k zveri v určitých intervaloch hlási
- oznamovača – pes dôjde samostatne k položenej zveri a po jej overení
sa vracia k vodičovi, ktorého dovedie k zveri
Za nájdenie každého znaku získava 10 bodov. Znaky po dohľadaní zveri
odovzdá na mieste rozhodcom, ktorí sú pri zveri na konci stopovej dráhy.
Práca na umelej stope sa hodnotí, ak vodič nájde zver v určenom
časovom limite, pričom kritériom na zaradenie do ceny je čas
vypracovania stopovej dráhy a počet nájdených znakov.
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Pre zaradenie do I. ceny musí pes nájsť min. 2 z 3 znakov. Pre
zaradenie do II. alebo III. ceny musí pes nájsť min. 1 z 3 znakov.
Nenájdenie znaku z ležoviska vyraďuje psa z hodnotenia práce na
umelej stope a pes sa hodnotí známkou 0.
Správanie sa psa pri zastrelenej zveri sa nehodnotí ako samostatná
disciplína. Ak sa pes prejaví ako načínač, hodnotí sa jeho práca na
stope známkou 0.
Hodnotenie:
Známkou 4 sa hodnotí pes pri vypracovaní stopovej dráhy do 40 minút a
nájdení aspoň 2 znakov
Známkou 3 sa hodnotí pes pri vypracovaní stopovej dráhy do 50 minút a
musí byť nájdený aspoň jeden znak - ležovisko
Známkou 2 sa hodnotí pes pri vypracovaní stopovej dráhy do 60 minút
musí byť nájdený jeden znak - ležovisko
Známkou 0 sa hodnotí pes ak stopu nevypracuje do 60 minút, počet
nájdených znakov nerozhoduje.
Rozhodcovia zaznamenajú konečný čas až vtedy, ke príde vodič zo
psom ku zveri. Za nájdenie každého znaku získava 10 bodov. Znaky po
nájdení zveri a ukončení práce na umelej stope odovzdá rozhodcom,
ktorí sú pri zveri.
4. 5. 6. 7. Doh adávka na prirodzenej stope, Durenie, Hlasité
stavanie, Chuť do práce
Disciplíny dohľadávka na prirodzenej stope, durenie, hlasité stavanie a
chuť do práce sa skúšajú podľa skúšobného poriadku pre individuálne
hlavné skúšky farbiarov s tým rozdielom, že sa môžu robiť dohľadávky aj
diviačej zveri. V prípade dĺžky stopy do 400 m a stária stopy 4-12 hodín
sa použije koeficient sa použije koeficient 15, resp. koeficient 25 pri stárí
stopy nad 12 hodín a pes môže byť zaradený len do III. ceny. 8
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„Cena Hontu a Hrona“ V. ročník

Regionálne skúšky farbiarov – Nemecká, 21. – 24.septembra 2017
Meno psa :__________________________Pl.kniha,č.záp :___________
Vodič:_____________________________________________________
Rozhodcovská tabu ka

Predmet

Najnižšie známky
pre cenu
Koef
I.

II

III.

a) na remeni

4

3

2

5

b) voľne

3

2

1

10

2

Nájdenie nástrelu

2

2

-

5

3

Práca na umelej
4

3

2

1

Počet
bodov

Poznámka

Posliedka s odložením

pofarbenej stope
a, hlásič

30

b, hlasitý oznamovač

20

c, oznamovač

10

4

Nájdené znaky (na
umelej stope)

2

1

1

10

5a

Dohľadávka na remeni
do 400 m

x

x

a) stopa 4-12 hod.

4

3

2

15

b) stopa staršia ako 12 h.

3

2

2

25

a) stopa 4-12 hod.

4

3

2

30

b) stopa staršia ako 12 h.

3

2

2

45

6

Durenie

3

2

-

10

7

Hlasité stavanie

3

2

-

10

8

Chuť do práce

4

3

2

10

310

225

90

5b

Známka
za
výkon

Dohľadávka na remeni
nad 400 m

Najnižší počet bodov

Počet bodov spolu:

Výsledná cena:

x/ môže byť len v III.cene aj pri tomto hodnotení
Podpisy:

.............................
Hlavný rozhodca

...........................
Riaditeľ skúšok

.............................
Vodič psa

Ostatní rozhodcovia
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Záznamy rozhodcu
1. Posliedka s odložením
a) na remeni .....................................................................................................................................
b) voľne ............................................................................................................................................
2. Nájdenie nástrelu min. .......................................................................................................................
3. Práca na umelej pofarbenej stope (v min.)
.(hlásič,hlasitý oznamovač,oznamovač) ............................................................................................
4. Nájdené znaky na stope (poradové čísla) .........................................................................................
5. Dohľadávka na remeni
a) do 400 m, stopa 4 – 12 hod. .........................................................................................................
b) stopa do 400 m, staršia ako 12 hod. .............................................................................................
c) nad 400 m, stopa 4 – 12 hod. .......................................................................................................
d) stopa nad 400 m, staršia ako 12 hod. ..........................................................................................
e) aké znaky a množstvo farby sa našlo na nástrele .......................................................................
f) dĺžka práce so psom na remeni ....................................................................................................
g) koľko krát sa vykonal predsled ....................................................................................................
h) koľkokrát bol pes priložený na stopu ...........................................................................................
6. Durenie
- dĺžka durenia a čas (v metroch a min.) .........................................................................................
7. Doba stavania, hlásenie
- doba stavania, hlásenie (v min.) ...................................................................................................
Deň a hodina: ........................................................................................................................................
- postrelenie zveri .............................................................................................................................
- priloženia na stopu .........................................................................................................................
- ukončenie dohľadávky ...................................................................................................................
Druh dohľadanej zveri: ..........................................................................................................................
Zistený zásah ........................................................................................................................................
8.

Chuť do práce ................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
Poznámky k práci vodiča ......................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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