XIV. ROČNÍK SKÚŠOK FARBIAROV
O FATRANSKÝ POHÁR

Foto: Peter Rechtorík

Kláštor pod Znievom
14. - 17. Október 2021

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV
pri Slovenskom poľovníckom zväze
vás srdečne pozýva

na XIV. ročník
Skúšok farbiarov o Fatranský pohár,
s udeľovaním titulov

„Víťaz Fatranského pohára 2021, CACT a res. CACT 2021“

Termín:

14. – 17 .Október 2021

Miesto:

Kláštor pod Znievom

Ubytovanie :

Snowland Valča, Penzión Deer

Spoluorganizátori:

PZ Janková, Kláštor pod Znievom
OPK Martin
TRgO SPZ Martin

Skúšky farbiarov o Fatranský pohár sa konajú pod záštitou
Slovenského poľovníckeho zväzu – SPZ
Klubu chovateľov farbiarov pri SPZ

ČESTNÉ PREDSEDNÍCTVO
Ing. Tibor Lebocký - prezident SPK a SPZ
Prof. MUDr. Ján Danko, CSc - predseda OPK Martin
Štefan Noga – predseda TRgO SPZ Martin
Ing. Jozef Jursa, CSc. – prezident SKJ
Tibor Gešvandtner – predseda KCHF

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:
Riaditeľ

Ing. Peter Juhás

Zástupca riaditeľa
Ekonóm
Vedúci prác

Jaroslav Kramár
Andrej Hrúz
Peter Karabel

Usporiadateľská služba

Roman Buocik, Juraj Bédi, Ervín Neuschl
Ján Valko, Milan Kubačka,

Veterinárna služba

MVDr. Eva Hybská

PRIHLÁŠKY
Dvojmo vyplnenú prihlášku farbiara na XIV. ročník SFoFP 2021 pošlite na adresu:
Ing. Peter Chrúst, Horáreň Buková, 013 61 Kotešová
Telefón: 0918335966, peterchrust@gmail.com
Termín uzávierky prihlášok: 01.09.2021
Termín potvrdenia prijatia psa na SFoFP: 15.09.2021
ROZHODCOVSKÝ ZBOR:
Hlavný rozhodca:

Ing. Peter Grellneth st.

Rozhodcovia: rozhodcovský zbor deleguje ústredie SPZ Bratislava

UBYTOVANIE
Ubytovanie si treba objednať telefonicky alebo e-mailom na adrese:
Mária Neuschlová.; Píla 366/6, 03491 Ľubochňa
Telefón: 0904882378, marika.neuschlova@gmail.com

PROGRAM
štvrtok 14.10.2021
12,00 hod.
17,00 hod.
18,00 hod.

- stretnutie zboru rozhodcov a organizátorov
– stretnutie vodičov, prezentácia, ubytovanie
- večera, ţrebovanie poradia

piatok 15.10. 2021
07,00 hod.
08,00 hod.
08,30 hod.
18,00 hod
19,00 hod

– raňajky
– slávnostné otvorenie
- odchod na práce do revíru
- večera
- porada rozhodcov

sobota 16.10. 2021
07,00 hod.
08,00 hod.
16,00 hod.
17,30 hod.
18,00 hod.

- raňajky
- odchod na práce do revíru
- porada rozhodcov
- vyhlásenie výsledkov a slávnostné ukončenie
- slávnostná večera

Nedeľa 17.10. 2021
07,00 hod.
09,00 hod

- raňajky
- odchod účastníkov

VŠEOBECNÉ POKYNY
Vodič psa pri prezentácii predloţí potvrdenie o prijatí prihlášky na SFoFP.
Vodič psa sa dostaví na skúšky včas, poľovnícky ustrojený, musí mať so sebou vhodnú zbraň
na lov vysokej raticovej zveri, poľovný lístok, zbrojný preukaz a preukaz o pôvode psa.
Vodič musí pri veterinárnej prehliadke predloţiť veterinárny preukaz psa, v ktorom musí byť
potvrdené očkovanie proti besnote, psinke, parvoviróze a infekčnej hepatitíde maximálne 1
rok a minimálne 4 týţdne pred skúškami. Choré psy a honcujúce sa suky budú zo skúšok
vylúčené.
Usporiadateľ neručí za škody spôsobené psom ani za stratu psa počas skúšok.
Kŕmenie psa si zabezpečuje vodič sám.
Skúšky sa konajú za kaţdého počasia.
Psa nie je povolené mať v ubytovacom zariadení Penzión Deer z hygienických predpisov a
prevádzkového poriadku zariadenia. Vodičov prosíme aby si zo sebou priniesli prepravky na
psov.
Účasť kynologickej verejnosti je vítaná, musí sa však podriadiť pokynom usporiadateľov,
rozhodcov a hygienickým predpisom – „COVOD 19“. Doprava na práce v teréne pre
verejnosť nie je zabezpečená. Preprava vlastnými motorovými vozidlami je moţná podľa
usmernenia usporiadateľov.
Ubytovanie a stravovanie je zabezpečené, bliţšie informácie Marika Neuschlová, tel.:
0904882378

ŠTATÚT XIV.ROČNÍKA SKÚŠOK FARBIAROV O FATRANSKÝ POHÁR
Skúšky farbiarov o Fatranský pohár (ďalej len „Fatranský pohár“) organizuje vţdy iná
Okresná organizácia z oblastí, do ktorých zasahuje pohorie Veľkej a Malej Fatry t.j. Ţilina,
Prievidza, Turiec, Liptov, Orava a Banská Bystrica.
Skúšok sa môţu zúčastniť farbiare bez zreteľa na pohlavie, ktoré úspešne absolvovali IHF
a v roku konania skúšok majú minimálne 2 roky.
Skúšok sa môţe zúčastniť maximálne 7 farbiarov. Prednostne môţe prihlásiť druhého
súťaţného psa usporiadateľská spádová oblasť. Kaţdá z ďalších spádových oblastí prihlasuje
po jednom súťaţnom farbiarovi. V prípade neúčasti psa z ktorejkoľvek oblasti sa môţe
ponúknuť účasť ďalšieho psa zo Slovenska. Výber uvedených farbiarov na základe prihlášok
urobí organizačný výbor Fatranského pohára. Ďalej v záujme objektivity i moţnosti
konfrontácie pracovnej kvality farbiarov dáva moţnosť účasti farbiarovi z ktorejkoľvek
spádovej oblasti Slovenska, ktorého na základe prihlášok zabezpečí výbor KCHF. Pri výbere
majú prednosť chovné jedince pred nechovnými.
Titul „Víťaz skúšok o Fatranský pohár 2020“ získa farbiar, ktorý získa najvyšší počet
bodov. Farbiar s najvyšším počtom bodov v I. cene získa aj titul CACT ( čakateľstvo na
Slovenského šampióna práce) . V poradí druhý farbiar s umiestnením sa v I. cene získa titul
reserve CACT. Ak ţiadny farbiar nezíska umiestnenie v I.cene, určí sa iba umiestnenie
farbiarov podľa počtu bodov získaných v cenách. Pri rovnosti ceny a získaných bodov
rozhoduje o poradí lepšia známka v predmetoch v poradí: 5,6,7,3.

SKÚŠAJÚ SA TIETO DISCIPLÍNY:
1. Posliedka s odloţením
2. Nájdenie nástrelu
3. Práca na umelo zaloţenej pofarbenej stope 18–22 hodín starej
4. Nájdenie znakov na stope
5. Dohľadávka na remeni
6. Durenie
7. Hlasité stavanie
8. Chuť do práce
Poradie skúšaných disciplín bude určené hlavným rozhodcom podľa moţnosti
pracovať na prirodzenej stope raticovej zveri (jelenej, diviačej, muflonej alebo danielej). V
jeden deň sa spravidla skúša iba jedna časť skúšok buď prirodzená alebo umelo zaloţená
stopa. Pri dostatku prác na prirodzenej pofarbenej stope sa po predchádzajúcom súhlase od
vodiča môţu odskúšať obe stopové disciplíny. Neúspešné hodnotenie niektorej z disciplín
nevylučuje psa z ďalšej účasti na skúškach, nebude však hodnotený v cene, ale zaraďuje sa
podľa získaných bodov do poradia.
1. Posliedka s odložením
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 kráča pomalým krokom, pes ide ticho a pokojne za ním alebo pri jeho ľavej
nohe na remeni alebo voľne nepripútaný (obojok je na krku) a pozorne sleduje vodiča. Asi po
50 metroch vodič psa ticho a nenápadne odloţí (ak vedie psa na remeni, zloţí remeň z pleca
na zem). Odopnutý vodiaci remeň pri vedení na voľno môţe poloţiť vedľa psa. Ţiadne iné
súčasti výstroja nesmú zostať na mieste odloţenia. Vodič sa vzdiali asi 50 metrov a ukryje sa
tak, aby ho pes nevidel. Po 5 minútach vystrelí a po ďalších 5 minútach sa vráti k psovi.
Hodnotenie:
Chyby ktoré znižujú hodnotenie: Predbiehanie vodiča psom, vzďaľovanie sa od smeru
posliedky, hlasité povely, rýchla chôdza, neochota psa k odloţeniu, nevyčkanie psa na mieste
odloţenia, kňučanie. Ak pes prejde viac ako 25 metrov od miesta odloţenia hodnotí sa
známkou 0.
2. Nájdenie nástrelu
Nástrel sa nachádza na začiatku stopovej dráhy vo vyznačenom priestore asi 30 × 30
metrov. Rohy štvoruholníka sú označené písmenami A, B, C, D a poradovým číslom stopy,
dátum a čas zaloţenia stopy. Na nástrele je väčšie mnoţstvo farby, striţ, kúsok koţe z ratice
pevne pripevnený kolíkom k zemi. Pri zakladaní stopy musia byť ratice krátky čas poloţené
na mieste nástrelu. Ďalšia farba na stopovej dráhe začína aţ po opustení vyznačeného
nástrelového priestoru. Rozhodca, ktorý zakladá stopu vyznačí na postrelový list nástrel
a smer stopy, orientačný zákres nástrelu s popisom miesta, číslom stopovej dráhy a časom
zaloţenia nástrelu. Postrelový list vloţí do obálky, zapečatí a odovzdá hlavnému rozhodcovi.
Obálku s číslom stopovej dráhy si vylosuje vodič pred začatím práce. Po príchode k
vyţrebovanej 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 ukáţe podľa náčrtku nástrel. Nenájdenie nástrelu do 10 minút
znamená zníţenie dosiahnutej známky z práce na remeni o jeden stupeň. Za nájdenie nástrelu
sa povaţuje čas kedy vodič ukáţe 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 stope
Skúša sa na umelo zaloţenej pofarbenej stope jelenej zveri 1 000–1 100 metrov dlhej, s
dvoma aspoň 50 metrov dlhými pravouhlými lomami, vratistopou a leţoviskom. Umelá stopa
musí byť minimálne 18–22 hodín stará. Zakladá sa s raticami vysokej zveri pomocou palice,
alebo pomocou drevákov (vţdy však iba jeden spôsob počas skúšok). Do stopy sa súčasne
kvapká farba (hovädzia krv zmiešaná s obsahom bachora jelenej zveri). Na zaloţenie stopy sa
pouţije 3 dcl farby. Tri znaky sa budú zakladať jednotne na prvom lome, vrchole vratistopy a
leţovisku, ktoré je minimálne 150 m pred koncom stopy. Znaky sú označené kódmi tak, aby
nemohlo dôjsť k ich zámene a pevne pripevnené kolíkom k podloţiu, aby zostali počas
skúšky na pôvodnom mieste. Na konci kaţdej stopovej dráhy je poloţená jelenia zver, z ktorej
ratice boli pouţité na jej zaloţenie. Zver musí byť vyvrhnutá a dobre zašitá. Koniec kaţdej
stopovej dráhy musí byť označený jej číslom. Jednotlivé stopové dráhy musia byť od seba
vzdialené najmenej 300 metrov.
Rozhodca pred začatím práce na umelej stope oboznámi vodiča s typom znakov.
V momente priloţenia psa na nástrel začína rozhodca merať čas práce na stope, ktorý zapíše
do postrelového listu a oznámi vodičovi. Čas začatia stopovej práce rozhodca na nástrele
oznámi aj rozhodcovi na konci stopovej dráhy. Na konci stopovej dráhy, v dostatočnej
vzdialenosti od poloţeného kusa, rozhodcovia sledujú príchod vodiča a psa ku zveri. Čas
zaznamenajú aţ vtedy, keď ku zveri príde vodič aj pes.
Doporučuje sa, aby rozhodcovia a vodič boli počas dohľadávky v spojení (mobil,
vysielačky), aby v prípade zídenia 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, telefón) znamená diskvalifikáciu a následné vylúčenie zo skúšok.
Za nájdenie kaţdého znaku získa pes 10 bodov. Znaky odovzdá vodič rozhodcom na
konci stopovej dráhy. Práca sa hodnotí ak pes nájde zver v určenom časovom limite, pričom
kritériom na zaradenie do ceny je čas vypracovania stopovej dráhy a počet nájdených znakov.
Vodič vedie psa na farbiarskom remeni aţ na koniec stopovej dráhy, kde leţí zver.
Hodnotenie:
• Známkou 4 sa hodnotí pes pri vypracovaní stopy do 40 minút a nájdení aspoň dvoch
znakov.
• Známkou 3 sa hodnotí pes pri vypracovaní stopy do 50 minút a musí byť nájdený
aspoň 1 znak.
• Známkou 2 sa hodnotí pes pri vypracovaní stopy do 60 minút a nemusí byť nájdený
ţiadny znak.
• Známkou 0 sa hodnotí pes ak stopu nevypracuje do 60 minút počet nájdených znakov
nerozhoduje.
4. Dohľadávka na prirodzenej pofarbenej stope
Disciplíny dohľadávka na remeni, durenie, hlasité stavanie a chuť do práce sa skúšajú podľa
skúšobného poriadku pre individuálne hlavné skúšky farbiarov, s tým rozdielom, ţe sa môţu
robiť aj dohľadávky na diviačej zveri. V prípade dĺţky stopy do 400 m a stári stopy 4–12
hodín sa pouţije koeficient 15, resp. koeficient 25 pri stári nad 12 hodín a pes môţe byť
zaradený len do III. ceny.

XIV. ročník Skúšok Farbiarov o Fatranský pohár
Rozhodcovská tabuľka

Najniţšie známky
pre cenu

Predmet

I.

II.

III.

Koef.

Známka
za výkon

Počet
bodov

1 Posliedka s odloţením
a) na remeni
b) voľne

4
3

3
2

2
1

5
10

2 Nájdenie nástrelu

2

2

-

5

4

3

2

2

1

-

10

X

X

4
3

3
2

2
2

15
25

4
3

3
2

2
2

30
45

6 Durenie

3

2

-

10

7 Hlasité stavanie

3

2

-

10

8 Chuť do práce

4

3

2

10

350

255

100

3

Práca na umelej
pofarbenej stope

4 Nájdené znaky (na umelej
5a

stope)
Dohľadávka na remeni
do 400m
a) stopa 4-12 hod.
b) stopa staršia ako 12 h.

20

5b Dohľadávka na remeni
nad 400 m
a) stopa 4-12 hod.
b) stopa staršia ako 12 hod

Najniţší počet bodov

Výsledná cena:

Počet bodov spolu:

x/ pes môţe byť zaradený len v III. cene
Podpisy:

..........................
Hlavný rozhodca
Ostatní rozhodcovia:

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

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

Poznámka

Doterajší víťazi Skúšok farbiarov o Fatranský pohár
I. ročník Mošovce 2002 :
Lessy Malá Klenovica, SPKP 5351/98 suka BF, vodič Ing. Martin Jánošík, Liptovská Osada
I.cena : 360 bodov
II. ročník Terchová 2003 :
Oľa Fatra, SPKP 6560/02 suka BF, vodič Branislav Porubčanský, Terchová
I.cena : 370 bodov
III. ročník Ružomberok - Škutovky 2004 :
Kalla Vatrová, SPKP 7148/04 suka BF, vodič František Vrlík, Ľubochňa
II.cena : 325 bodov
IV. ročník Oravice 2005 :
Esta spod Viechy, SPKP 6378/05 suka BF, vodič Vladimír Húšťa, Podhradie
III.cena : 280 bodov
V. ročník Mošovce 2006 :
Bona z Kobarča, SPKP 7502/05 suka BF, vodič Ing. Ľubomír Tuľák, Vranov nad Topľou
III.cena : 240 bodov
VI. ročník Stará Bystrica 2007 :
Elza z Liptovských Revúc, SPKP 7582/06 BF, vodič Stanislav Lazík, Liptovské Revúce
III.cena : 190 bodov
VII. ročník Ružomberok - Škutovky 2008 :
Dax zo Šiprúňa, SPKP 8117/05 pes BF, vodič Benjamín Slašťan, Ruţomberok
III.cena : 250 bodov
VIII. ročník Novoť 2009 :
Iroš z Ľubochnianskej doliny, SPKP 8620/07 BF, vodič Ondrej Šimun, Lúčky
II.cena : 365 bodov
IX. ročník Turany- Trusalová 2010 :
Ivena od Margarétky, SPKP 8576/07 suka BF, vodič Marek Sirotný, Motešice
III.cena : 330 bodov
X. ročník Rajecká Lesná 2012:
Cyla Liptal , SPKP 9084/11 suka BF, vodič Jozef Mihálik, Hrušov
I cena : 440 bodov, CACT
XI. ročník Valaská Belá-Homôlka 2014:
Ambra von Lefantovce, SPKP 9582 suka BF, vodič Jozef Ďuriš, Horné Lefantovce
I. cena : 400 bodov
XII. ročník Smrekovica, Ružomberok 2016:
Gero Tri studne, SPKP 10694/15 pes BF, vodič Ing. Peter Láni, Niţná Boca
I. cena : 410 bodov, CACT

XIII. ročník Krušetnica 2018:
Bona zo Šarlotinovho dvora, SPKP 11632 suka BF, vodič Radoslav Prašek, Trnové
III. cena : 365 bodov

Sponzori:
Generálni sponzori: Ing. Peter Juhás
Ján Valko
Snowland Valča
Jagerland
PZ Janková
PZ Ondrašová
PZ Diviaky nad Nitricou
OKP Martin
TRgO SPZ Martin

Počas skúšok o Fatranský pohár bude predstavený nový model GPS Garmin –Alpha 200i

Vitajte v rekreačnom stredisku Snowland
Valča, penzión Deer
Smer Martin

Smer T. Teplice

