KLUB CHOVATE Ľ OV FARBIAROV
pri Slovenskom poľovníckom zväze
Vás srdečne pozýva

na XXXIV. ročník
Skúšky farbiarov o Pohár SPZ 2019
Národné skúšky s udeľovaním titulov Víťaz Slovenska 2019 a CACT

Termín:
Miesto konania skúšok:
Centrum súťaže:
Spoluorganizátori:

14.-17. novembra 2019
Plavecký Štvrtok a okolité poľovné revíry
Kamenný mlyn – rekreačné zariadenie
• OPK Malacky
• OPK Pezinok
• Lesy SR, š.p. oz Šaštín a oz. Smolenice,
• Poľovnícke zdruţenia a spoločnosti Záhoria
a Malých Karpát

Skúšky farbiarov o Pohár SPZ 2019 sa koná pod záštitou:
Slovenskej poľovníckej komory – SPK

Slovenského poľovníckeho zväzu – SPZ
PREZENTÁCIA LOKALITY

Podujatie sa koná v úzkej spolupráci okresov Pezinok a Malacky v bývalom panstve Pálffyovského
rodu.. Gróf Alexander Pálffy je nezmazateľne zapísaný v kronike klubu farbiarov, keď v roku 1903
bol členom predsedníctva spolku chovateľov farbiarov a na jeho panstve v Malackách sa konali prvé
spolkové skúšky v dňoch 24.-27.10.1903. Prihlásených bolo 7 hannoverských farbiarov. Stárie stôp
dohľadávaných kusov bolo 17 a viac hodín. Problémy farbiarom robil silný južný vietor, ktorý
„odnášal stopu“. Zo 14-tich pofarbených kusov neboli dohľadané len dva kusy. A hoci skúšky trvali 4
dni , iba jedna dohľadávka bola s durením, všetky ostatné kusy, medzi ktorými bol aj jeden starý
nepravidelný osmorák, boli dohľadané zhasnuté. Na týchto skúškach sa prezentovali prvé farbiare
pochádzajúce zo Slovenska:
I.cena - Minka Malaczka, majiteľ Nikolaus Pálffy, vodič revírnik Koschatzky,
I.cena – kríženec bloodhounda Haltan Malaczka, majiteľ a chovateľ Alexander Pálffy, vodič revírnik
Kafka
II.cena – Sellmann Malaczka, majiteľ knieža Pálffy, vodič revírny poľovník d'Agnolo
Účastníkom skúšok bol aj Waldmann Jablonicz, na remeni s vodičom a majiteľom Antonom
Apponyim juniorom.
Historické pramene uvádzajú, že toto prvé spolkové podujatie zanechalo u všetkých účastníkov veľa
príjemných chvíľ, pekných a poučných dní plných zážitkov. My všetci farbiaristi dúfame, že i po
skončení Skúšok „O Pohár SPZ“ 2019 budeme môcť konštatovať rovnaké hodnotenie podujatia.
V histórií spolku farbiarov je nezmazateľne zapísaný aj Peter Pálffy zo Smoleníc, ktorý bol
majiteľom prvého farbiara na Slovensku zapísaného do SPKP pod číslom 132. Bola to sučka BF Diana
Waldhof.

I Karol Pálffy pán Červeného Kameňa využíval na svojom panstve hannoverské farbiare.
Jednoducho povedané farbiare a Malé Karpaty (a samozrejme víno) patria neodmysliteľne k sebe, a aj
preto je potrebné poďakovať miestnym poľovníckom organizovaným v Slovenskom poľovníckom
zväze a Slovenskej poľovníckej komore v okrese Pezinok a Malacky, že nám usporiadaním tohto
najvýznamnejšieho národného farbiarskeho podujatia umožnia nadýchať sa farbiarskych dejín priamo
v jednej z bášt slovenskej histórie farbiarov a súčasne nám umožnia pokochať dnešnou krásou
a malebnosťou Malých Karpát. Dostatok poľovnej zveri a druhová pestrosť raticovej zveri - jelenej,
diviačej, danielej, muflónej a srnčej - predurčuje tento „lesný ostrov“ v obkľúčení intenzívnej
civilizácie k tomu, aby tu farbiar aj po viac ako storočí plnil svoje poslanie.
Veríme, že na týchto skúškach oslávia vodiči so svojimi zverencami s výkonmi hodnými
uznania a spokojnosti všetkých.

A tak farbiaristi vitajte.

Horridó

Farbiarom

z d a r !.

ČESTNÉ PREDSEDNÍCTVO
Ing. Tibor LEBOCKÝ
Miroslav Kopiar
Ing. Kamil Pajer

– prezident SPK a SPZ
–predseda OPK Malacky
–predseda OPK Pezinok

ORGANIZAČNÝ VÝBOR
Riaditeľ:
Ekonóm :
Ubytovateľ:
Vedúci prác na umelých stopách:
Veterinárna služba:
Usporiadateľská služba:

Ing. Juraj Piecka, PhD.
Ing. Ján Danada
Ing. Dana Vajarská
Ing. Ladislav Šíra
MVDr. Radoslav Rigler
členovia KCHF

PRIHLÁŠKY
Dvojmo vyplnenú prihlášku farbiara na XXXIV. ročník skúšky farbiarov
,,O pohár SPZ“ pošlite na adresu výcvikára KCHF:
Ing. Peter Chrúst, Horáreň Buková, 013 61 Kotešová
alebo na: peterchrust@gmail.com
Termín uzávierok prihlášok:
30. 9. 2019
Termín potvrdenia prijatia psa na skúšku:
15.10. 2019
ROZHODCOVSKÝ ZBOR
Hlavný rozhodca:
Rozhodcovia:

Miroslav Rybár
deleguje SPZ v Bratislave na návrh KCHF pri SPZ

UBYTOVANIE
Ubytovanie (mimo rozhodcov a vodičov) si treba objednať telefonicky alebo emailom na adrese:

Ing. Dana Vajarská
Tel: +421 34 77932 79
Email: kamennymlyn@kamennymlyn.sk

PROGRAM SKÚŠKY FARBIAROV O POHÁR SPZ 2019
štvrtok – 14. novembra 2019
16,00-18,00 hod. – stretnutie, ubytovanie
18,00 hod.

prezentácia,

19,00 hod.  porada rozhodcov

20,00 hod.  ţrebovanie poradia psov
piatok – 15.novembra 2019
07,00 hod.  raňajky
08,00 hod.  slávnostné otvorenie skúšok
09,00 hod.  odchod na práce do revíru
18,00 hod.  večera
19,00 hod.  porada rozhodcov

sobota – 16. novembra 2019
07,00 hod.  raňajky
08,00 hod.  odchod na práce do revíru (nahlásené do 10,00
hod.)
16,00 hod.  porada rozhodcov
18,00 hod.  ukončenie skúšok s vyhodnotením výsledkov
19,00 hod.  slávnostná večera

nedeľa – 17. novembra 2019
08,00 hod.  po raňajkách odchod účastníkov domov

VŠEOBECNÉ POKYNY
Vodič psa pri prezentácii predloţí potvrdenie o prijatí prihlášky na skúšky.
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.
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 moţná podľa usmernenia usporiadateľov.
Ubytovanie a stravovanie si účastníci skúšok hradia sami.

Protesty môţu súťaţiaci podávať ihneď po ukončení disciplíny a po vyhlásení známky
rozhodcami.
ŠTATÚT XXXIV. ročníka skúšok farbiarov o Pohár SPZ
Skúšky farbiarovo Pohár SPZ (ďalej len „pohár SPZ“) sa organizujú ako vrcholné národné skúšky
farbiarov s udeľovaním titulov CACT a Víťaz Slovenska a Res.CACT. Na skúškach sa môţe zúčastniť 7
farbiarov. Prihlášky na Pohár SPZ prijíma a potvrdzuje KCHF SR.
Na skúšky moţno prihlásiť farbiara bez zreteľa na pohlavie, ktorý v roku konania skúšok dosiahne
vek minimálne 3 roky. Ďalej musí spĺňať tieto podmienky:
-

musí byť zapísaný v niektorej z FCI uznaných plemenných kníh
musí mať úspešne absolvované IHF
vodič farbiara musí byť členom KCHF

Výber na základe prihlášok urobí výbor KCHF na svojom zasadnutí po uzavretí prihlášok.
Farbiar, ktorý dosiahne na Pohári PSZ najvyšší počet bodov v I.cene, získa titul „Víťaz
Slovenska 2019“. Najlepší jedinec z kaţdého plemena, umiesnený v I.cene, získa čakateľstvo na
Slovenského šampióna práce – CACT, druhý v poradí z plemena s umiestnením v I.cene získa titul
Res.CACT. Ak ani jeden farbiar nezíska I.cenu, jedinec s najvyšším počtom bodov v II.cene (prípadne
v III.cene) získa titul Víťaz Slovenska o Pohár SPZ 2019“.

SKÚŠAJÚ SA TIETO DISCIPLÍNY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Posliedka s odložením
Nájdenie nástrelu
Práca na umelo založenej pofarbenej stope 18–22 hodín starej
Nájdenie znakov na stope
Dohľadávka na remeni
Durenie
Hlasité stavanie
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 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 zaloţenej pofarbenej stope jelenej zveri 1000–1100 metrov dlhej pomocou
GPS, s dvoma aspoň 50 metrov dlhými pravouhlými lomami, lomom v ostrom uhle a leţoviskom.
Umelá stopa musí byť 18–22 hodín stará. Zakladá sa s raticami jelenej zveri pomocou drevákov. 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
lomu v ostrom uhle 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, GPS) 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 2 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 stárí nad 12 hodín a pes môže byť zaradený len
do III. ceny.

XXXIV. ROČNÍK SKÚŠKY FARBIAROV O POHÁR SPZ
Kamenný mlyn, 14.-17. novembra 2019
Meno psa

Pl. kniha, č. záp:

Vodič

II.

III.

1

Posliedka s odloţením
a) na remeni
b) voľne

4
3

3
2

2
1

5
10

2

Nájdenie nástrelu

2

2

–

5

3

Práca na umelej
pofarbenej stope

4

3

2

20

4

Nájdené znaky (na umelej
stope)

2 ks

1 ks

–

10

5a

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

x
4
3

x
3
2

2
2

15
25

5b

Dohľadávka na remeni nad 400 m
a) stopa 412 hod.
b) stopa staršia ako 12 hod.

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

320

220

120

Najniţší počet bodov

Výsledná cena:

Poznám
ka

I.

Koefi
cient

Predmet

Počet bodov

Najnižšie
známky
pre cenu

Známka
za výkon

Rozhodcovská tabuľka

Počet bodov spolu:

x/ pes môže byť zaradený len v III. Cene
Podpisy:
................................. ................................. .................................
Hlavný rozhodca
Riaditeľ skúšok
Vodič psa

Ostatní rozhodcovia:

ZÁZNAMY ROZHODCU

1. Posliedka s odložením
a) na remeni......................................................................................................
b)
voľne.............................................................................................................
2. Nájdenie nástrelu v min.....................................................................................
3. Práca na umelej pofarbenej stope (v min.)
vodič................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
4. Nájdené znaky na stope (poradové čísla)...........................................................
5. Dohľadávka na remeni
a) do 400 m, stopa 4–12 hod.............................................................................
b) do 400 m, stopa staršia ako 12 hod................................................................
c) nad 400 m, stopa 4–12 hod...........................................................................
d) nad 400 m, stopa staršia ako 12 hod..............................................................
e) aké znaky a množstvo farby sa našlo na nástrele............................................
f) dĺžka práce so psom na remeni......................................................................
g) koľkokrát sa vykonal predsled.......................................................................
h) koľkokrát bol pes priložený na stopu............................................................
6. Durenie
• dĺžka durenia a čas (v metroch a v min.).........................................................
7. Hlasité stavanie
• doba stavania, hlásenie (v min.)......................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Deň a hodina:
• postrelenia zveri..............................................................................................
• priloženia psa na prácu....................................................................................
• ukončenia dohľadávky....................................................................................
Druh dohľadanej zveri:.....................................................................................
Zistený zásah …………………………………………………................………….
8. Chuť do práce....................................................................................................
…………………………………………………….........................…………………

Poznámky k práci psa a vodiča
………………………………………………………………………………...........................................................
.......................................................................................................................
……………………………………………………………………………………...................................................……
………………………………………………………………………….........................................................………
…………………………………………………………………………...................................................………………
………………………………………………………………...................................................…………………………
………………………………………………………………...................................................…………………………
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

