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PRIHLÁŠKY
Dvojmo vyplnenú prihlášku farbiara na I. ročník MBP 2020 pošlite na adresu:
Ing. Peter Chrúst, Horáreň Buková 013 61 Kotešová
Telefón: 0918335966, vycvikar@kchf.sk
Termín uzávierky prihlášok: 10.05.2022
Termín potvrdenia prijatia psa na MBP 2022: 15.05.2022
ROZHODCOVSKÝ ZBOR:
Hlavný rozhodca:

Tibor Gešvandtner

Rozhodcovia: rozhodcovský zbor deleguje kolektív organizačný výbor
UBYTOVANIE
Ubytovanie si treba objednať telefonicky alebo e-mailom na adrese:
Pani Michalková
Telefón: 0911 962 003, mail: michalkovaj@vratna.sk
PROGRAM
8:00 hod.
- zahájenie memoriálu BP
08:45 hod. - odchod na práce na stope
14:00 hod. - vyhlásenie výsledkov a priateľské posedenie

VŠEOBECNÉ POKYNY
Vodič psa pri prezentácii predloží potvrdenie o prijatí prihlášky na MBP.
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 4 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,
rozhodcov a hygienickým predpisom – „COVOD 19“. Doprava na práce v teréne pre
verejnosť nie je zabezpečená. Preprava vlastnými motorovými vozidlami je možná podľa
usmernenia usporiadateľov.
Štatút I. ročníka memoriálu Branislava Porubčanského o cenu Vrátnej doliny
Skúšky farbiarov MBP o cenu Vrátnej doliny sa organizujú ako vrcholné podujatie
s medzinárodnou účasťou s udeľovaním titulu CACT a Víťaz memoriálu Branislava
Porubčanského. Na MBP sa môžu zúčastniť farbiare, ktoré v deň skúšok dosiahnu minimálne
12 mesiacov maximálne však 4 roky. Po absolvovaní hlavných disciplín v I. II. alebo III.
Cene kvalifikuje farbiara ako poľovnú upotrebiteľného na dohľadávanie jelenej, danielej
a muflonej zveri.
Výber na základe prihlášok urobí výbor KCHF na svojom zasadnutí po uzavretí prihlášok.
- farbiar musí byť zapísaný v niektorej z FCI uznaných plemenných kníh
- vodič farbiara musí byť členom príslušného klubu farbiarov, ktorý je členom ISHV
Farbiar, ktorý dosiahne na MBP najvyšší počet bodov v I. cene, získava titul „Víťaz MBD“
Najlepší jedinec každého plemena, umiestnený v I. cene, získa čakateľstvo na národného
šampióna práce CACT, druhý v poradí z plemena z umiestnením v I. cene získa Res. CACT.
Ak ani jeden farbiar nezíska I. cenu, jedinec s najvyšším počtom bodov v II. alebo III. cene
získava titul „Víťaz MBP 2022“

SKÚŠAJÚ SA TIETO DISCIPLÍNY:
HLAVNÉ DISCIPLÍNY

1. Vodenie na remeni alebo voľne
2. Odloženie psa
3. Práca na umelo založenej nepofarbenej stope jelenej zveri 12–22 hodín starej
4. Hlásenie alebo oznamovanie zastrelenej zveri
5. Správanie sa pri zastrelenej zveri
6. Chuť do práce
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.
DOPĹNKOVÉ DISCIPLÍNY

1. Nájdenie nástrelu
2. Nájdenie znakov na stope
3. Práca na umelo založenej nepofarbenej stope jelenej zveri 12–22 hodín starej
4. Durenie
5. Stavanie
6. Chuť do práce

1. PREDMETY SKÚŠOK

1.1. Vodenie psa
Rozhodca je povinný vopred sa opýtať vodiča, či chce psa viesť na remeni alebo voľne pri
nohe.
a) Vodenie psa na remeni
Pes sa musí nechať na rozkaz pripútať na remeň a má ísť po ľavej strane vodiča bez toho, aby
ho ťahal za remeň alebo zaostával. Skúša sa podľa možnosti v žrďovine. V hustejších
porastoch a na úzkych chodníkoch môže ísť pes za vodičom v jeho stopách.
b) Vodenie psa voľne pri nohe
Pes musí ísť bez remeňa s obojkom na krku voľne po ľavej strane vodiča, na úzkych
chodníkoch môže ísť tiež za ním. Pes nesmie predbiehať ani pobehovať okolo vodiča. Ak sa
vodič zastaví, pes musí tiež zostať stáť.
Známkou 4 možno hodnotiť len psa, ktorý je po celý čas skúšania ovládateľný, správne sa
orientuje pri chôdzi vedľa vodiča alebo za ním. Ak sa zastaví pes preto, aby si overil stopu,
nepovažuje sa to za chybu.

1.2. Odloženie psa
Rozhodca sa musí vopred opýtať vodiča, či chce psa odložiť upútaného na remeni alebo
voľne. Skúška trvá najmenej 20 minút.
a) Odloženie psa na remeni
Vodič odloží psa na remeni, ktorý vhodne upevní. Pes si smie sadnúť, nesmie byť však
nepokojný alebo hlasitý, alebo dokonca pokúšať sa o uvoľnenie. Po odložení psa sa vodič
vzdiali na miesto určené rozhodcom a ukryje sa tak, aby ho pes nevidel. Pri výbere miesta
rozhodca zohľadní smer vetra. Po uplynutí 15 minút vodič na príkaz rozhodcu jeden raz
vystrelí. Aj po výstrele sa pes musí správať pokojne, nesmie ťahať za remeň, nesmie byť
hlasitý a musí pokojne zostať na mieste tak dlho, kým vodič na pokyn rozhodcu po neho
nepríde.
b) Odloženie psa voľne
Skúša sa rovnako ako pri odložení na remeni. Vodič môže odložiť psa s remeňom voľne
položeným vedľa psa.
Známkou 4 možno hodnotiť psa len vtedy, ak počas odloženia neprejaví hlasitosť a jeho
pohyblivosť je vyvolaná len hľadaním si vhodnejšieho miesta na ležanie alebo zvýšením
pozornosti zdvihnutím hlavy či posadením sa po výstrele.
Známkou 3 možno hodnotiť ešte psa, ktorý bol spočiatku hlasitý, ale utíšil sa a vcelku bol
pokojný.

1.3. Práca na umelej stope
ČASOVÝ LIMIT: 60 MINÚT

Skúša sa na umelo založenej nepofarbenej stope jelenej zveri 1000 - 1100 m dlhej s dvoma
pravouhlými lomami, aspoň 50 m dlhými. Umelá stopa musí byť aspoň 12 hodín stará.
Zakladá ju rozhodca s pomocníkmi pomocou špeciálne konštruovaných drevákov. Stopa sa
nesmie zakladať v protismere vyznačenej stopovej dráhy. Ak sa táto skutočnosť zistí, skúšky
nebudú uznané. Na konci každej stopovej dráhy musí ležať kus raticovej zveri, z ktorého
ratice sa použili pri zakladaní stopy. Zver musí byť vyvrhnutá a dobre zašitá (zašitá musí byť aj
väčšia výstrelná rana).
Po založení stopy poznačí rozhodca na papier čas jej zakladania a pripevní ho na strom na
začiatku dráhy stopy. Jednotlivé stopy musia byť očíslované a vzdialené od seba najmenej
150 m.
Dráha stopy sa označuje na stromoch buď papierikmi alebo farbou, predné značky musia byť
snímateľné. Nesmú zostať na stromoch, ani na zemi. Asi po 800 – 850 m sa vhodným
poľovníckym spôsobom (zálomkom) označí ležovisko, odkiaľ sa pes vypúšťa a zvyšok stopy
vypracuje samostatne, bez obojka. Na úseku od ležoviska po položenú zver sa ani predné
značky nesnímajú; slúžia rozhodcom na kontrolu, či pes ide správne po stope.
Pes po priložení na stopu musí túto ukázať a na pokyn vodiča ju sledovať s nízkym nosom na
celkom rozvinutom minimálne 5 metrov dlhom farbiarskom remeni. Po celý čas musí byť
zrejmé, že pes je zaľahnutý vo farbiarskom remeni a že sleduje stopu s istotou. Pri práci
nemá pes dvíhať hlavu, vetriť okolie a sledovať iné stopy, ale môže ich vodičovi ukázať. Keď
pes zíde zo stopy a sám sa opraví, nepovažuje sa to za chybu. Pri označenom ležovisku vodič
psa vypustí a zvyšok dráhy stopy musí vypracovať samostatne. Vodič a rozhodca zostanú pri
ležovisku. Rozhodca vypustenie psa na prácu bez remeňa oznámi rozhodcovi, ukrytému na
konci stopovej dráhy mobilom.

Na stopu možno farbiara nasadiť najviac trikrát vrátane práce bez remeňa. Každé opätovné
nasadenie psa na stopu, obzeranie sa vodiča, aby podľa značiek zistil smer stopy, alebo
nesprávne vedenie psa na krátkom remeni, znižuje známku o jeden stupeň.
Ak pes do 10 minút od vypustenia z remeňa nepríde ku zveri, hodnotí sa jeho výkon z
disciplíny "práca na umelej stope známkou 0.
Známkou 4 možno hodnotiť psa, ktorý stopovú dráhu v celej dĺžke vypracuje správne, bez
schádzania zo stopy a opráv.

1.4. Hlásenie alebo oznamovanie zastrelenej zveri
Táto disciplína sa na PF skúša ako súčasť práce na umelej stope a hodnotí sa pri nej len výkon
psa po nájdení položenej zastrelenej zveri. Vodič musí pri otvorení skúšok - po vyžrebovaní
poradia psov - oznámiť rozhodcom, či bude jeho pes pracovať ako:
a) hlásič
b) oznamovač
c) hlasitý oznamovač
a) Hlásič
Po vypracovaní umelej stopy na remeni vypustí vodič psa na voľné dohľadanie zveri. Vodič i
rozhodca zostanú pri ležovisku, kým pes nezačne hlásiť nájdenú zver položenú na konci
dráhy stopy. Pes musí začať zver hlásiť do 10 minút po vypustení. Zver musí hlásiť až do
príchodu vodiča. Hlásenie sa skúša 15 minút.
Za chyby sa považujú nevýrazné hlásenie, hlásenie s dlhými prestávkami, nehlásenie,
opustenie zveri. Aby pes mohol byť hodnotený, musí hlásiť zver aspoň 5 minút. Za takýto
výkon však môže získať najviac známku 2.
Známkou 4 možno hodnotiť prácu psa, ktorý v limite 15 minút zastrelenú zver bez väčších
prestávok vytrvalo hlási.
b) Oznamovač
Pred začatím práce psa na umelej stope musí vodič rozhodcom povedať, akým spôsobom mu
farbiar oznámi nájdenú zver. Pri ležovisku vodič psa vypustí, pes si má nájdenú zver overiť a
vrátiť sa k vodičovi, ktorý spolu s rozhodcom čaká na mieste vypustenia. Rozhodca na konci
dráhy stopy dáva pozor, či si pes zver overil a po jeho odchode zatrúbením oznámi, že pes
bol pri zveri a počká tam, kým pes neprivedie vodiča k zveri. Pes sa musí vrátiť k vodičovi do
10 minút od vypustenia. Po návrate má pes ohláseným spôsobom (uchopením za remeň a
pod.) oznámiť vodičovi, že zver našiel a snažiť sa doviesť ho najkratšou cestou k zveri.
Chyby: nevýrazné oznamovanie, neisté vedenie k zveri a pod. Ak sa pes do 10 minút od
vypustenia nevráti k vodičovi, jeho práca sa hodnotí známkou 0.
Známkou 4 možno hodnotiť len výkon psa, ktorý v limite 10 minút od vypustenia ohláseným
spôsobom oznámi nájdenú zver a potom privedie k nej vodiča.

c) Hlasitý oznamovač
Skúša sa podobne ako oznamovač s tým rozdielom, že pes musí po overení si zveri vrátiť sa k
vodičovi a počas jeho vedenia k nájdenej zveri v určitých intervaloch hlásiť. Povzbudenie psa
vodičom pri vedení k zveri nie je chybou.
Známkou 4 možno hodnotiť psa, ak sa do 10 minút po vypustení vráti od zveri k vodičovi a
počas vedenia vodiča späť sa prejavuje hlasito, bez výraznejšieho odmlčania sa. Úmerne
nižšie sa hodnotí pes, ktorý má pri hlasitom oznamovaní nájdenej zveri výraznejšie
prestávky.
Pri všetkých troch spôsoboch vypracovania umelej stopy možno farbiara nasadiť na stopu
počas vedenia na remeni i s opravami najviac 3 razy a vypustiť ho ako hlásiča, oznamovača
alebo hlasitého oznamovača najviac 2 razy. Každé nové nasadenie psa na stopu, ako aj
opätovné vypustenie znižuje známku o jeden stupeň. Rozhodcovia ohodnotia skutočne
prevedený spôsob práce farbiara.
Na IHF sa hlásenie alebo oznamovanie zastrelenej zveri hodnotí ako na PF. Tieto predmety sú
však na IHF nepovinné a známka 0 neovplyvňuje celkové hodnotenie práce psa a výsledné
ocenenie. Ak má pes na IHF možnosť zver duriť a hlasito stavať, oznamovanie alebo hlásenie
zastrelenej zveri už nemožno hodnotiť a započítať do celkového hodnotenia.

1.5. Správanie sa pri zastrelenej zveri
Skúša sa pri dohľadaní zveri na umelej stope.
Pes nesmie načínať zastrelenú zver. Olizovanie strelnej rany je dovolené. Mladé a
temperamentné psy sa budú často snažiť zver chytiť zubami. Treba však rozlišovať, či tak pes
robí z nadmernej radosti alebo vášne, alebo či ide o načínanie. Pes, ktorý zver načína,
hodnotí sa známkou 0.
Známkou 4 možno hodnotiť len psa, ktorý neprejaví náchylnosť k načínaniu.
Ak sa pes zveri bojí, zďaleka ju obchádza alebo sa úprkom vracia späť k vodičovi, možno
hodnotiť túto prácu len známkou 2 alebo horšou, podľa ďalšieho správania sa psa.

1.6. Chuť do práce
Táto vrodená vlastnosť sa posudzuje počas celých skúšok a hodnotí sa na záver. Aby pes na
skúškach obstál, musí dostať aspoň známku 2. Treba si všímať spôsob prijímania príkazov a
záujem o ich plnenie, ochotu a radosť z práce, záujem o stopu a vytrvalosť pri práci na stope,
pri durení a stavaní (na IHF).
Známku 4 môže dostať len pes, ktorý sústavne prejavuje snahu plniť príkazy a má ochotu
pracovať.

Doplnkové disciplíny:
2.1 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 založenia stopy. Na nástrele je väčšie množstvo farby, striž, kúsok kože z ratice
pevne pripevnený kolíkom k zemi. Pri zakladaní stopy musia byť ratice krátky čas položené
na mieste nástrelu. Ďalšia farba na stopovej dráhe začína až 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
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 remeni 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.
2.2. Nájdenie znakov na stope
Znaky sa zakladajú na stope jelenej zveri. Sú veľkosti 10 x 10 cm označené číslom stopy
a poradovým číslom znaku. Napr. Stopa. Číslo jedna: 1/1, 1/2, 1/3. Znaky sa pripevnia
klincom o peň alebo iný pevný predmet. Prvý na prvom lome, druhý na druhom lome a tretí
na ležovisku odkiaľ sa vypúšťa farbiar na oznamovanie, hlásenie alebo hlasité oznamovanie.
Za každý nájdený znak je pridelených 10 bodov.
2.3 Krátka stopa z diviačej zveri
Časový limit: 30 min
Skúša sa na umelo založenej nepofarbenej stope diviačej zveri 300 metrov dlhej s dvoma
pravouhlými lomami, aspoň 50 m dlhými. Umelá stopa musí byť aspoň 12hodín stará.
Zakladá ju rozhodca s pomocníkmi pomocou drevákov. Na konci každej stopovej dráhy je
schovaný kus (atrapa) diviačej zveri, tzv. Trenažér, z ktorého ratice sa použili pri zakladaní
stopy. Zver musí byť vyvrhnutá a dobre zašitá (zašitá musí byť aj väčšia výstrelná rana).
Po založení stopy poznačí rozhodca na papier čas jej zakladania a pripevní ho na strom na
začiatku dráhy stopy. Jednotlivé stopy musia byť očíslované a vzdialené od seba najmenej
150 m.
Dráha stopy sa označuje na stromoch buď papierikmi alebo farbou, predné značky musia byť
snímateľné. Nesmú zostať na stromoch, ani na zemi. Asi po 250 m sa vhodným poľovníckym
spôsobom (zálomkom) označí ležovisko, odkiaľ sa pes vypúšťa (stopa od ležoviska bude stará
najviac 1 hod.) a zvyšok stopy vypracuje samostatne, bez obojka. Na úseku od ležoviska po
zver sa ani predné značky nesnímajú; slúžia rozhodcom na kontrolu, či pes ide správne po
stope.

Pes po priložení na stopu musí túto ukázať a na pokyn vodiča ju sledovať s nízkym nosom na
celkom rozvinutom minimálne 5 metrov dlhom farbiarskom remeni. Po celý čas musí byť
zrejmé, že pes je zaľahnutý vo farbiarskom remeni a že sleduje stopu s istotou. Pri práci
nemá pes dvíhať hlavu, vetriť okolie a sledovať iné stopy, ale môže ich vodičovi ukázať. Keď
pes zíde zo stopy a sám sa opraví, nepovažuje sa to za chybu. Pri označenom ležovisku vodič
psa vypustí a zvyšok dráhy stopy musí vypracovať samostatne. Vodič a rozhodca zostanú pri
ležovisku. Rozhodca vypustenie psa na prácu bez remeňa oznámi rozhodcovi, ukrytému na
konci stopovej dráhy, vysielačkou alebo mobilom.
Na stopu možno farbiara nasadiť najviac trikrát vrátane práce bez remeňa. Každé opätovné
nasadenie psa na stopu, obzeranie sa vodiča, aby podľa značiek zistil smer stopy, alebo
nesprávne vedenie psa na krátkom remeni, znižuje známku o jeden stupeň.
Ak pes do 10 minút od vypustenia z remeňa nepríde ku zveri, hodnotí sa jeho výkon z
disciplíny "práca na umelej stope známkou 0.
Známkou 4 možno hodnotiť psa, ktorý stopovú dráhu v celej dĺžke vypracuje správne, bez
schádzania zo stopy a opráv.
3. Durenie
Skúša sa na spôsob durenia, či pes pracuje na stope hlasito alebo nemo
Hodnotenie:
• Známkou 4 sa hodnotí pes, ktorý, počas celých skúšok hlásil bez prestávky.
• Známkou 3 sa hodnotí pes, ktorý hlási s krátkymi prestávkami.
• Známkou 2 sa hodnotí pes, ktorý hlási s veľkými prestávkami.
• Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý nevypracuje stopu od ležoviska po kus.
4. Hlasité stavanie
Skúša sa spôsob prejavu psa počas stavania.
Hodnotenie:
• Známkou 4 sa hodnotí pes intenzívne atrapu hlási aspoň 7 min. alebo ju strhne.
• Známkou 3 sa hodnotí pes intenzívne atrapu hlási aspoň 5 min.
• Známkou 2 sa hodnotí pes intenzívne atrapu hlási aspoň 3 min.
• Známkou 0 sa hodnotí pes, ktorý neprejaví o kus záujem

I. ročník Memoriálu Branislava Porubčanského o Cenu Vrátnej doliny CACT
Rozhodcovská tabuľka

Predmet

1

2
3

4

5
6

Najnižšie známky
Max. Známka
Počet
pre cenu
Koef. poč. za
Poznámka
bodov
bod. výkon
I.
II.
III.

Vodenie psa
a) na remeni
b) voľne

4
3

3
2

2
1

2
4

Odloženie psa

4

3

3

2

a) na remni
b) voľne
Práca na umelej
nepofarbenej stope

3

2

2

3

12

3

2

20

80

2

1

-

10

40

4

3

2

6

24

4

3

2

10

40

180

130

82

Dohľadanie zveri
a) Hlásič
b) Oznamovač
c) Hlasitý
oznamovač
Správanie sa pri
zastrelenej zveri
Chuť do práce

Najnižší počet bodov
Výsledná cena:

4

16

212

Počet bodov spolu:

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

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

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

Doplnkové disciplíny
Najnižšie známky
Max. Známka
Počet
pre cenu
Koef. poč. za
Poznámka
bodov
bod. výkon
I.
II.
III.

Predmet

1

Nájdenie nástrelu jelenej
zveri

2

2

-

5

20

2

Nájdenie znakov na stope
jelenej zveri

2

1

_

10

30

4

3

2

20

80

2

1

-

10

40

5

20

3
4
5

Práca na umelej
nepofarbenej stope
diviačej zveri
Durenie atrapy diviačej
zveri
Stavanie atrapy diviačej
zveri

Najnižší počet bodov
Výsledná cena:

3

2

1

145

100

45

190

Počet bodov spolu:

Ak farbiar dostane 0 z doplnkovej disciplíny nevyradzuje ho to z ceny ani zo súťaže.
Po absolvovaní hlavných disciplín v I. II. alebo III. Cene kvalifikuje farbiara ako poľovnú
upotrebiteľného na dohľadávanie jelenej, danielej a muflonej zveri.
Výsledným hodnotením je súčet bodov oboch tabuliek.
Víťazi memoriálu Branislava Porubčanského
0. Ročník – Štefan Porubčanský – BF EVAR Mútňanská dolina

