XIII. ROČNÍK SKÚŠOK FARBIAROV
O FATRANSKÝ POHÁR

KRUŠETNICA 11.-13. OKTÓBER. 2018

Motto:
„ Vedenie farbiara patrí k záľubám a ešte raz k
záľubám. Kto nie je ochotný vynaložiť všetky
telesné sily, dokonca i svoje zdravie, kto z lásky k
veci nie je ochotný obetovať i spánok, daj ruky
preč od dlhého farbiarskeho remeňa. Ale ten, kto je
zaujatý náruživosťou pri sledovaní postreleného
kusu vysokej, kto nešetrí svojich telesných síl a
neobáva sa o svoje zdravie a na strmých svahoch
hore a dole neúnavne sleduje svojho psa, pretože
dohľadávku považuje za svoju povinnosť a je
nadšený výkonom tohto nádherného zvieraťa, koho
staré inštinkty loveckej náruživosti strhávajú keď
sa prediera s krátkou puškou - lesačkou k jeleňovi
stavanému v horskej bystrine ten, kto je uchvátený
hlasom svojho verného psa jeleniara
zaštekávajúceho jeleňa, iba ty ma nasleduj pri
vedení tohto ušľachtilého plemena.“
… Karl Bergien

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV
pri Slovenskom poľovníckom zväze
vás srdečne pozýva do Krušetnice

na XIII. ročník
Skúšok farbiarov o Fatranský pohár,
s udeľovaním titulov „Víťaz Fatranského pohára 2018,CACT a res.CACT 2018“

Termín:

11.-13. Október 2018

Miesto:

Krušetnica

Centrum :

Penzión Pohoda

Spoluorganizátori: KCHF – Spádová oblasť Orava

, Námestovo, Tvrdošín a Dolný
Kubín
OPK Námestovo
RgO SPZ Námestovo
Lesy SR, š.p. OZ Námestovo

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

Orava leží v severozápadnej časti Slovenska pri štátnej hranici s
Poľskom. Hraničný bod v katastrálnom území obce Oravská Polhora
je najsevernejším bodom Slovenska. Os regiónu tvorí rieka Orava.
Z prírodného hľadiska má Orava takmer všetko. Malá Fatra, Chočské
vrchy a najmä Západné Tatry - Roháče sú rajom pre peších turistov i
cyklistov. Milovníci pešej turistiky obľubujú najmä v lete turistiku v
Roháčoch a prechody západotatranského hrebeňa. Prechádzky v okolí
Oravíc, výstupy na Babiu horu či Veľký Choč patria takisto k
turistickým lahôdkam.
Aj
zimné
mesiace
sú
čarovné
na
Orave. Zjazdové
lyžovanie v Zuberci a jeho okolí alebo na Kubínskej holi, či bežecké
túry Skorušinskými vrchmi alebo Oravskou Magurou sú známe medzi
milovníkmi lyžovania nielen zo Slovenska, ale aj z okolitých krajín.
Orava je bohatá aj na stavebné pamiatky, s ktorými sa možno stretnúť
takmer v každej obci. Najcennejšou je Oravský hrad vypínajúci sa na
skale nad riekou Orava.
Vo viacerých oravských dedinkách sa možno dodnes stretnúť s
pamiatkami
ľudovej
architektúry, z
ktorých
najcennejšia
je pamiatková rezervácia ľudovej architektúry v Podbieli a múzeum v
prírode v Zuberci. Najvýznamnejšími predstaviteľmi sakrálnej
architektúry sú drevené kostoly v Tvrdošíne, Leštinách a Istebnom.
Najlepším miestom na rekreáciu pri vode je Oravská priehrada.
Okresy: Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín.

Vážený priatelia farbiara a poľovníckej kynológie dovoľte, aby sme
Vás čo najsrdečnejšie pozvali na XIII. ročník regionálnych
farbiarskych skúšok o Fatranský pohár 2018, ktorý sa uskutoční v
malebnom prostredí Hornej Oravy.
Farbiarom zdar.

ČESTNÉ PREDSEDNÍCTVO
PAEDDR. ING. IMRICH ŠUBA PHD. RIADITEĽ KANCELÁRIE SPK
ING. TIBOR LEBOCKÝ – PREZIDENT SPK A SPZ
ING. JOZEF HERUD – RIADITEĽ LESY SR OZ NÁMESTOVO
ING. ANTON KONDELA – VEDÚCI LS PARÁČ
ING. PETER BALKO – VEDÚCI LS ZÁKAMENNÉ
ING. RUDOLF TRAJ – VEDÚCI LS MÚTNE
FRANTIŠEK BOLEK – PREDSEDA SPK- SPZ NÁMESTOVO
TIBOR GEŠVANDTNER – PREDSEDA KCHF
ING. BRANISLAV BAKA – ČESTNÝ PREDSEDA KCHF

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:
Riaditeľ

MUDr. Ivan Kubačka

Zástupca riaditeľa
Karol Flórek
Vedúci prác
Ján Brňák
Usporiadateľská služba Ing. Dominik Tisoň, Vladimír Flórek
členovia KCHF – spádová oblasť Orava
Veterinárna služba
MVDr. Ján Orčík
PRIHLÁŠKY
Dvojmo vyplnenú prihlášku farbiara na XIII. ročník SFoFP 2018 pošlite na
adresu:
Branislav Porubčanský, Štefanová 532,013 06 Terchová
Telefón: 0902 969 951, E-mail: porubcanskyb@vratna.sk
Termín uzávierky prihlášok: 30.08.2018
Termín potvrdenia prijatia psa na SFoFP: 01.10.2018
ROZHODCOVSKÝ ZBOR:
Hlavný rozhodca: Branislav Porubčanský
Rozhodcovský zbor deleguje SPZ v Bratislave na návrh KCHF při SPZ
UBYTOVANIE
Ubytovanie si treba objednať telefonicky alebo e-mailom na adrese:
Ing. Dominik Tisoň, 029 56 Zákamenné 279
Telefón: 0908 241 255, E-mail: tison.dominik@gmail.com

PROGRAM

štvrtok 11.10.2018
12,00 hod. - stretnutie zboru rozhodcov a organizátorov,
prezentácia vodičov a ubytovanie

piatok 12.10. 2018
07,00 hod. – raňajky
08,00 hod. – slávnostné otvorenie, žrebovanie poradia
09,30 hod. - odchod na práce do revíru
18,00 hod - večera
19,00 hod - porada rozhodcov
sobota 13.10. 2018
07,00 hod. - raňajky
08,00 hod. - otvorenie 2.dňa skúšok
08,30 hod. - odchod na práce do revíru
17,00 hod. - porada rozhodcov
18,00 hod. - vyhlásenie výsledkov a slávnostné ukončenie
19,00 hod. - slávnostná večera

nedela 14.10. 2018
07,30 hod. - raňajky
09,00 hod - odchod účastníkov

VŠEOBECNÉ POKYNY
Vodič psa pri prezentácii predloží 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 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 a rozhodcov. Doprava na práce v teréne
pre verejnosť nie je zabezpečená. Preprava vlastnými motorovými
vozidlami je možná podľa usmernenia usporiadateľov.
Ubytovanie a stravovanie si účastníci hradia sami.

ŠTATÚT X.ROČNÍKA SKÚŠOK FARBIAROV O FATRANSKÝ
POHÁR
Skúšky farbiarov o Fatranský pohár (ďalej len „Fatranský pohár“)
organizuje vždy iná Okresná organizácia z oblastí, do ktorých
zasahuje pohorie Veľkej a Malej Fatry t.j. Žilina, Prievidza, Martin,
Ružomberok a Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín.
Skúšok sa môžu zúčastniť farbiare bez zreteľa na pohlavie, ktoré
úspešne absolvovali IHF a v roku konania skúšok majú minimálne 2
roky.
Skúšok sa môže zúčastniť maximálne 6 farbiarov . Prednostne
môže prihlásiť druhého súťažného psa usporiadateľská spádová
oblasť. Každá z ďalších spádových oblastí prihlasuje po jednom
súťažnom farbiarovi. V prípade neúčasti psa z ktorejkoľvek oblasti
sa môže ponúknuť účasť ďalšieho psa zo Slovenska. Výber
uvedených farbiarov na základe prihlášok urobí organizačný výbor
Fatranského pohára. Ďalej v záujme objektivity i možnosti
konfrontácie pracovnej kvality farbiarov dáva možnosť 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 2018“ získa farbiar,
ktorý v I.cene získa najvyšší počet bodov. Farbiar s týmto
hodnotením získa aj CACT ( čakateľstvo na Slovenského šampióna
práce) . V poradí druhý farbiar s umiestnením sa v I. Cene, získa
reserve CACT. Ak žiadny 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.
Skúšky farbiarov o Fatranský pohár v roku 2018 organizačne
zabezpečuje KCHF – spádová oblasť Orava v spolupráci s Rgo
SPZ Námestovo a SPK Námestovo

SKÚŠAJÚ SA TIETO DISCIPLÍNY:
1. Posliedka s odložením
2. Nájdenie nástrelu
3. Práca na umelo založenej 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 možnosti 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 založená
stopa. Pri dostatku prác na prirodzenej pofarbenej stope sa po
predchádzajúcom súhlase od vodiča môžu 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 odloží (ak vedie psa na remeni, zloží remeň z
pleca na zem). Odopnutý vodiaci remeň pri vedení na voľno môže
položiť vedľa psa. Žiadne iné súčasti výstroja nesmú zostať na
mieste odloženia. 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 odloženiu, nevyčkanie psa na mieste odloženia,

kňučanie. Ak pes prejde viac ako 25 metrov od miesta odloženia
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. 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
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.
3. Práca na umelej stope
Skúša sa na umelo založenej pofarbenej stope jelenej zveri
1 000 – 1 100 metrov dlhej podľa GPS, s dvoma aspoň 50 metrov
dlhými pravouhlými lomami, lomom v ostrom uhle a ležoviskom.
Umelá stopa musí byť 18–22 hodín stará. Zakladá sa s raticami
jelenej zveri pomocou drevákov. Do stopy sa súčasne kvapká farba
(jelenia alebo hovädzia krv zmiešaná s obsahom bachora jelenej
zveri). Na založenie stopy sa použije 3 dcl farby. Tri znaky sa budú
zakladať jednotne na prvom lome, vrchole lomu v ostrom uhle a

ležovisku, ktoré je minimálne 150 m pred koncom stopy. Znaky sú
označené kódmi tak, aby nemohlo dôjsť k ich zámene a pevne
pripevnené kolíkom k podložiu, aby zostali počas skúšky na
pôvodnom mieste. Na konci každej stopovej dráhy je položená
jelenia zver, z ktorej ratice boli použité na jej založenie. Zver musí
byť vyvrhnutá a dobre zašitá. Koniec každej 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 priloženia 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 položeného kusa,
rozhodcovia sledujú príchod vodiča a psa ku zveri. Čas
zaznamenajú až 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 každého znaku získa farbiar 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
až na koniec stopovej dráhy, kde leží 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 žiadny 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, že sa môžu
robiť aj dohľadávky na diviačej zveri. V prípade dĺžky stopy do 400
m a stári stopy 4–12 hodín sa použije koeficient 15, resp. koeficient
25 pri stári nad 12 hodín a pes môže byť zaradený len do III. ceny.

X. ročník Skúšok Farbiarov o Fatranský pohár
Rozhodcovská tabuľka
Najnižšie
Známka
Počet
známky
pre Koef. za
bodov
cenu
výkon
I.
II. III.

Predmet

1 Posliedka s odložením
a) na remeni
b) voľne

4
3

3
2

2
1

5
10

2 Nájdenie nástrelu

2

2

-

5

Práca na umelej
3 pofarbenej stope

4

3

2

2

1

-

10

x
4
3

x
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

4 Nájdené znaky (na umelej
stope)
5a Dohľadávka na remeni
do400m
a) stopa 4-12 hod.
b) stopa staršia ako 12 h.
5b Dohľadávka na remeni
nad 400 m
a) stopa 4-12 hod.
b) stopa staršia ako 12
hod

Najnižší počet bodov

20

320 220 120

Výsledná cena:

Počet bodov spolu:

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

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

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

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

Poznámk
a

DOTERAJŠÍ VÍŤAZI FATRANSKÉHO POHÁRA
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, Ružomberok
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 :

CILA Liptal, SPKP 9084/11 suka BF
vodič Jozef Mihálik, Hrušov
I.cena : 440 bodov CACT

XI. ročník Valaská Belá 2014 :

AMBRA vom Lefantovce, SPKP 9582 suka BF
vodič Ing. Jozef Ďuriš ml., Horné Lefantovce
I.cena : 400 bodov CACT

XII. ročník Smrekovica 2016 :

GERO Tri studne, SPKP 10695/15 pes BF
vodič Ing. Peter Láni, Nižná Boca
I.cena : 410 bodov CACT

Sponzori:
Tibor Gešvandtner - LESOR, s.r.o.
LESY SR, š.p., OZ Námestovo
KCHF
Peter Bolek - Ekoray
Kováč Peter – DECURIO,s.r.o.
Michalovič Milan - Helios
Osička Ľuboš
Mgr. Ján Maruščák
Ing. Matej Hraško – Garmin
Miloš Belán – Fitmin
Vladimír Kašiak – IRISBOX

Vitajte v Krušetnici

Penzion Krušetnica
Krušetnica 238
029 54
GPS:
4922 30.11“S
1920 36,78“VGP

