Klub chovateľov farbiarov
pri Slovenskom poľovníckom zväze
spádová oblasť Revúca – Rožňava

Srdečne pozýva všetkých priateľov a obdivovateľov farbiara na

VI. ročník skúšok farbiarov o Pohár Hontu a Hrona - CACT

Hotel Hrádok Jelšava
17.10.2019-20.10.2019

Garanti podujatia : Lesy SR,š.p. OZ Revúca, OPK Revúca
Slovenský poľovnícky zväz RGO Gemer Rožňava – Revúca

Organizačný výbor
Riaditeľ :

Ing. Vladimír Hlinka

Umelé stopy :

Radovan Václavínek

Prirodzené stopy :

Ing. Peter Pačan

Organizátori :

Ing. Marek Cvik, Ing. Želmíra Gabajová ,Ing. Marcel Lehotský

Veterinárna služba: MVDr. Ivan Drobčo

Hlavní usporiadatelia : Lesy Slovenskej republiky , š.p. OZ Revúca, PZ Jelšavan, Mestské lesy
Jelšava , Obvodná poľovnícka komora Revúca, Slovenský poľovnícky zväz RgO Gemer
Rožňava- Revúca

Prihlášky:
Dvojmo vyplnenú prihlášku na VI. Ročník Poháru Hontu a Hrona zašlite na adresu :
Ing. Vladimír Hlinka
Lesy Slovenskej republiky OZ Revúca
Námestie Slobody 2
05001 Revúca
Telefón : +421 905 475712
e-mail : vladimir.hlinka @lesy.sk
Termín uzávierky prihlášok :
Termín potvrdenia účasti psa :

31.8.2019
15.9.2019

Rozhodcovský zbor:
Deleguje Slovenská poľovnícka komora na návrh Klubu chovateľov farbiarov

Ubytovanie :
Hotel Hrádok
049 16 Jelšava
Recepcia +421 58 4860200
www.hotelhradok.sk

GPS N 48.659°,E 20.294°

Program
Štvrtok 17.októbra 2019
12,00 hod .

– stretnutie zboru rozhodcov a organizátorov,
prezentácia vodičov , ubytovanie

19,00 hod.

– porada rozhodcov , žrebovanie

Piatok 18.októbra 2019
7,00 hod.

– raňajky

8,00 hod.

– slávnostné otvorenie skúšok

9,00 hod.

– odchod na práce do revírov

18,00 hod.

- večera

19,00 hod.

- porada rozhodcov

Sobota 19.októbra 2019
7,00 hod.

– raňajky

8,00 hod.

– otvorenie 2. dňa skúšok

9,00 hod.

– odchod na práce do revírov

17,00 hod

- porada rozhodcov

18,00 hod.

- vyhlásenie výsledkov a vyhodnotenie skúšok

19,00 hod.

- slávnostná večera

Nedeľa 20.októbra 2019
7,00 hod.

– raňajky

8,00 hod.

– rozchod účastníkov
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„Cena Hontu a Hrona“
Rozhodcovská tabuľka

Podpisy:
Najnižšie
známky
cenu

pre

I.

II.

III.

a) na remeni

4

3

2

5

b) voľne

3

2

1

10

Nájdenie nástrelu

2

2

-

5

4

3

2

Predmet

1

2

Koef.

Známka
za
výkon

Počet
bodov

Poznámka

Posliedka s odložením

Práca na umelej
3

4
5a

5b

pofarbenej stope
a, hlásič

30

b, hlasitý oznamovač

20

c, oznamovač

10

Nájdené znaky (na umelej
stope)

2

1

1

10

a) stopa 4-12 hod.

4

3

2

15

b) stopa staršia ako 12 h.

3

2

2

25

4

3

2

30

3

2

2

45

Dohľadávka na remeni

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

6

Durenie

3

2

-

10

7

Hlasité stavanie

3

2

-

10

8

Chuť do práce

4

3

2

10

Najnižší počet bodov
Výsledná cena:

Počet bodov spolu:

..........................

...........................

Hlavný rozhodca

Riaditeľ skúšok

Ostatní rozhodcovia:
VŠEOBECNÉ POKYNY

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

Vodič psa pri prezentácii predloží potvrdenie o prijatí prihlášky na
.
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 predložiť veterinárny preukaz psa, v ktorom musí byť
potvrdené očkovanie proti besnote, psinke, parvoviróze a infekčnej hepatitíde maximálne 1 rok a
minimálne 3 týždne 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 každého počasia.
Účasť kynologickej verejnosti je vítaná, musí sa však podriadiť pokynom usporiadateľov a rozhodcov.
Doprava na práce v teréne pre verejnosť nie je zabezpečená. Preprava vlastnými motorovými
vozidlami je možná podľa usmernenia usporiadateľov.
Ubytovanie a stravovanie účastníkov (vodičov, rozhodcov, organizátorov) hradí organizátor skúšok,
ostatní účastníci si tieto náklady hradia sami.

Cena pre víťaza skúšok Pohára Hontu a Hrona:

Jednoranová zlamovacia guľovnica

