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

na 1. ročník

STOPA TRIBČA
súťaţ farbiarov o putovnú cenu Ericha Veselského

Termín:
Miesto konania skúšok:
Centrum súťaţe:
Spoluorganizátori:

28. marca 2020
Velčice
Chata Jedliny
• Lesy Slovenskej republiky, závod Topoľčianky
• OPK Zlaté Moravce

súťaţ farbiarov sa koná pod záštitou:
LESY SR š.p., závod Topoľčianky – SPZ
Slovenská poľovnícká komora – SPK Zlaté Moravce

Erich Veselský,
lesník, poľovník, kynológ, rozhodca z výkonu a exteriéru BF a HF, dlhoročný člen
hodnotiteľskej komisie, skúšobnej komisie a KMPP pri OO SPZ v Nitre, spoluorganizátor
mnohých farbiarskych podujatí.
Erich Karol Veselský (celým menom) sa narodil 29.marca 1924 v Kopčanoch na
Záhorí. Po presťahovaní sa na majer Štátnych majetkov vo Vígľaši v Pstruši, kde jeho otec
pracoval ako šafár, vychodil aj obecnú školu. V roku 1940 vo Zvolenskej Slatine vychodil
meštiansku školu. Tu v Podpoľaní postupne dostával pod koţu lásku k prírode a po ukončení
povinných školských liet hneď nastúpil na lesnícku prax u Správy štátnych lesov vo Vígľaši –
správa Kyslinky. V roku 1941 si poţiadal o štúdium na Štátnej vyššej lesníckej škole v B.
Štiavnici, avšak pre nedostatok miesta neuspel. O rok neskôr, v roku 1942, bol na
menovanú školu prijatý. Týmto sa začal napĺňať jeho celoţivotný sen. V roku 1944 štúdium
prerušilo SNP a tak ako mnohý, dnes uţ neţijúci, alebo padlý kamaráti, nastúpil ako
dobrovoľník do československej armády, v boji proti fašizmu. V roku 1946 úspešne zloţil
záverečné skúšky. Na krátko nastúpil na Správe štátnych lesov v Divíne, ale hneď na to
nastúpil na základnú prezenčnú vojenskú sluţbu. Po jej ukončení, 23. októbra 1948
nastúpil do zamestnania u Riaditeľstva štátnych lesov v Nitrianskej Strede, ako „LESNÝ
ELÉV“, kedy vykonal aj sluţobnú prísahu. Neskôr tu pracoval na rôznych funkciách ako
vedúci úradník hospodárskej správy, pestovateľ, ťaţbár, atď. Veľmi za krátko sa dostal do
kontaktu s Fridrichom Konrádom.
A tu sa to všetko začalo. Mať po boku takú osobnosť, akým bol „Frici-báči“, čo sa
týka chovu a lovu zveri, v kombinácii s aţ horúčkovitým zanietením pre vedenie
a pouţívanie farbiara v praxi, musí zanechať v kaţdom hlbokú brázdu a je len otázka času
kedy človek tomu prepadne. A úspechy nenechali na seba dlho čakať. Po boku F. Konráda
absolvoval rôzne skúšky a súťaţe a väčšinou vţdy brali najvyššie méty. Rolf, Lowa,
Tajga,... a nakoniec Hurikán, nehovoriac o plejáde ďalších farbiarov, ktoré z dlhej chvíle

pripravoval pre priateľov a známych, alebo aj začiatočníkov, kde bolo vidieť budúci
potenciál psíka.
Svoju pracovnú dráhu ukončil na Lesnej správe Jelenec, závod Topoľčianky, vo
funkcii zástupcu vedúceho LS a hlavného ťaţbára. Celý svoj profesionálny ţivot strávil v
objatí Tribečského pohoria. Preto ho aj dobrí kamaráti a skutočný priatelia nazývali
„KRÁĽOM TRIBČA“.
Erich Veselský ukončil pozemskú púť v nedoţitých 93 rokov, 16. marca 2017.
Na jeho počesť a pamiatku sa členovia spádovej oblasti Nitra, rozhodli pripraviť
a zorganizovať 1. ročník súťaţe farbiarov pod názvom:

STOPA TRIBČA
súťaţ farbiarov o putovnú cenu Ericha Veselského

Česť jeho pamiatke!

PREZENTÁCIA LOKALITY:

Tribeč je geomorfologický krajinný celok, ktorý patrí do fatransko – tatranskej oblasti. Patrí
medzi kryštalické pohoria, ktorých jadro hlbinné a premenné horniny. Obal kryštalického jadra
tvoria pieskovce a vápence. Tribčské pohorie je dlhé takmer 50 kilometrov, najväčšia šírka
dosahuje 18 kilometrov. Člení sa na štyri podcelky: Zobor, Jelenec, Veľký Tribeč a Rázdiel.
Najvyšším vrchom Tribeča je vrch Veľký Tribeč s výškou 830 m.n.m.
Lesy Tribeča sú prevaţne dubovo-hrabové, s prímesou buka. Podstatná časť pohoria je Chránenou
krajinnou oblasťou Ponitrie. V Tribeči sú dva typy krajiny – neosídlená hornatinná zalesnená časť a
predhorská zalesnená vrchovina s enklávami lesostepí so sústredenou a kopaničiarskou sídelnou
štruktúrou. Najväčšia časť pohoria Tribeč leţí v Nitrianskom samosprávnom kraji.
Charakter fauny Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie je ovplyvnený viacerými
činiteľmi. Okrem rozdielnej genézy vývoja abioty, geologickej stavby a vegetačných
pomerov oboch pohorí, je to aj jeho samotná poloha v systéme západokarpatských pohorí.
Zatiaľ čo ţivočíšstvo najjuţnejšej časť Tribeča vybiehajúceho hlboko do panónskej níţiny
je tvorené mnoţstvom teplomilných prvkov, fauna severnej časti, tvorenej masívom
Vtáčnika, má uţ karpatský charakter. Aj keď obe pohoria – Tribeč a Vtáčnik boli oddávna v
centre záujmu prírodovedcov, miera poznania fauny najvýraznejšie stúpla za posledných
tridsať rokov. Ak v roku 1987 bolo z tohto územia známych pribliţne 5400 druhov (z toho
5100 druhov bezstavovcov) v súčasnosti je z územia Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie
známych vyše 7500 druhov ţivočíchov.
Z cicavcov sú tu zastúpené, jeleň karpatský, diviak lesný, srnec obyčajný, muflon
lesný

a zver oborového charakteru ako daniel škvrnitý a zubor hrivnatý. Zo šeliem sa

v Tribečskom pohorí vyskytuje hlavne mačka divá, sporadicky zavítajú rys ostrovid
a medveď hnedý.Za posledných 30 rokov bolo zaregistrovaných 129 hniezdiacich druhov
vtákov.Pravidelne hniezdiacimi druhmi na území CHKO sú: bocian čierny, včelár lesný,
orol krikľavý, orol kráľovský, sokol sťahovavý, výr skalný, kuvičok vrabčí, ţlna sivá, ďateľ
čierny, ďateľ prostredný, ďateľ hnedkavý a penica jarabá.

ČESTNÉ PREDSEDNÍCTVO
Ing. Milan Garaj.
-Lesy SR – riaditeľ OZ Topoľčianky
Ing. Marian Konečný – kynologická komisia SPZ
JUDr. Ján Jonis
–predseda OPK Zlaté Moravce
Tibor Gešvantner -Predseda klubu chovateľov farbiarov
Ing. Peter Grellneth –čestný člen KCHF
ORGANIZAČNÝ VÝBOR
Vedúci organizačného výboru:
Vedúci prác na umelých stopách:
Veterinárna služba:
Technické zabezpečenie súťaže:

Ing. Roman Veselský
Miroslav Vrábel
MVDr. Leila Kichi Phd
Jaroslav Ležák, Maroš Vrábel

ROZHODCOVSKÝ ZBOR
Hlavný rozhodca:
Rozhodcovia:

Ing. Daniel Slúka
deleguje výbor KCHF pri SPZ

PRIHLÁŠKY
Dvojmo vyplnenú prihlášku na I. ročník súťaţe farbiarov
,,STOPA TRIBČA ...“ pošlite na adresu:
Pavol Pástor, Nemečkovská cesta 2, 956 22 PRAŠICE (pastorjavorina@centrum.sk)
Telefón: 0918 333 630
Termín uzávierky prihlášok:
07.03.2020
Termín potvrdenia prijatia psa na skúšku: 14.03.2020
Prednostne štartujú psi zo spádovej oblasti Nitra

PROGRAM SÚŤAŢE STOPA TRIBČA – SÚŤAŢ FARBIAROV O PUTOVNÚ CENU
ERICHA VESELSKÉHO

sobota – 28. marca 2020
7:00 – 8:00 hod. – stretnutie, prezentácia, porada rozhodcov
8:00 – 8:30 hod. – slávnostné otvorenie a ţrebovanie poradia prác
9:00 – 15:00 hod. – odchod do revíru na práce
15:00 – 15:45 hod. - porada rozhodcov
15:45 hod. – vyhlásenie výsledkov súťaţe
16:00 hod. – posedenie pri guľáši

CIEĽ SÚŤAŢE
Cieľom súťaţe je odprezentovať nosovú prácu farbiarov a správanie sa pri zveri.
Súťaţ je určená pre plemeno Bavorský a Hanoverský farbiar (pes/suka), vo veku min 24
mesiacov a staršie, ktoré uţ absolvovali PF. Ide o ekonomicky nenákladnú a ekologickú
súťaţ, kde sa práce farbiarov budú vykonávať výhradne len na umelých pofarbených
stopách.
Základné parametre: stárie stopy min. 24 hodín, dĺţka stopy min 2000 m. Ak psík bude
hodnotený v akejkoľvek disciplíne známkou „0“, nebude vylúčený zo súťaţe, bude to mať
vplyv len na celkový počet bodov. Na súťaţi klasifikované psíky nebudú zaradené do cien,
poradie určí len celkový počet získaných bodov.
Víťaz súťaţe obdrţí Putovnú cenu, na ktorej bude umiestnený štítok s menom
vodiča, menom psa, počet bodov a rok konania súťaţe.

VŠEOBECNÉ POKYNY
Vodič psa pri prezentácii predloţí potvrdenie o prijatí prihlášky na skúšky.
Vodič psa sa dostaví na skúšky včas, poľovnícky ustrojený (nie maskáče a pod.), musí
mať so sebou vhodnú zbraň na lov vysokej raticovej zveri a náboje, farbiarsky remeň a
obojok, 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.
Skúšky sa konajú za kaţdého počasia.
Účasť kynologickej verejnosti je vítaná, musí sa však podriadiť pokynom usporiadateľov,
rozhodcov a poţiadavkám vodičov. Doprava na práce v teréne pre verejnosť nie je
zabezpečená. Preprava vlastnými motorovými vozidlami je moţná podľa usmernenia
usporiadateľov.
Protesty môţu súťaţiaci podávať ihneď po ukončení disciplíny a po vyhlásení známky
rozhodcami.
TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE
LESY SR š.p., závod Topoľčianky, umoţnili našej spádovej oblasti zorganizovať uvedené
podujatie priamo v Tribečskom pohorí, v bývalom pracovisku p. Veselského. Na stopy budú
pouţité ratice z ulovenej zveri (zo zvernice LESOV), krv a obsah bachora, ktorá sa bude
fŕkať do stopy. Stopy sa budú klásť 24 hodín pred konaním súťaţe za účasti hlavného

rozhodcu, alebo ním povereným delegovaným rozhodcom. Keďţe sa bude skúšať disciplína
hlásič/oznamovač/hlasitý oznamovač (psík sa bude vypúšťať na stopu na voľno), bude sa
posledných 120-150 m stopy, od znaku č. 5 (leţovisko) šlapať na čerstvo s fŕkaním do
stopy, v čase, keď súťaţiaci zaháji remeňovú prácu na stope. Rozhodca na nástrele
informuje o tom rozhodcu na konci stopy telefonicky, alebo vysielačkou.
Predpokladá sa počet rozhodcov v počte 5 osôb, (jeden bude hlavný rozhodca).
Rozhodcov deleguje výbor klubu. Poradie skúšaných disciplín bude určené hlavným
rozhodcom. Pracovať na umelej stope môţu naraz dvaja psovodi (práca č.1 a č.3; následne
práca č.2 a č.4).

SKÚŠAJÚ SA TIETO DISCIPLÍNY

1. Posliedka s odloţením
Skúša sa na lesnej ceste, poľovníckom chodníku, okraji lesa a podobne, opačným
smerom ako stojí korona (vzdialená min. 75 m od odloţeného psíka) , aby pes nebol
rušený. Vodič kráča pomalým krokom, pes ide ticho a pokojne za ním alebo pri jeho
ľavej nohe voľne nepripútaný (obojok môţe byť na krku) a pozorne sleduje vodiča. Asi
po 50 metroch vodič psa ticho a nenápadne odloţí, vodiaci remeň pri vedení na voľno
môţe poloţiť vedľa psa. Ţiadne iné súčasti výstroja nesmú zostať na mieste odloţenia.
Vodič sa vzdiali asi 100 metrov a ukryje sa tak, aby ho pes nevidel. Po 10 minútach
vystrelí a po ďalších 15 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, štekanie. Ak pes prejde viac ako 15 metrov od miesta
odloţenia hodnotí sa známkou 0. Toto hodnotenie nevyľučuje psa z ďaľšej súťaţe.

Práca na umelo zaloţenej pofarbenej stope, minimálne 24 hodín starej
2.1

nájdenie nástrelu

2.2

Práca na umelej pofarbenej stope

2.3

Počet nájdených znakov na stope

2.4

Hlasič, oznamovač, hlasitý oznamovač

2.5

Správanie sa pri zveri

2.6

Chuť do práce

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. Na nástrele je väčšie mnoţstvo farby, striţ, kúsok koţe pevne pripevnený
kolíkom k zemi. Ďalšia farba na stopovej dráhe začína aţ po opustení vyznačeného
nástrelového priestoru. Rozhodca, ktorý zakladá stopu vyznačí na postrelový list –
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 3 minút získava pes známku 4, do 5 minút známku 3, do 7
minút známku 2, do 10 minút známku 1. V prípade nenájdenia nástrelu známku 0,
a zároveň sa zniţuje aj známka z práce na remeni o jeden stupeň. Čas hľadania nástrelu
sa meria stopkami a nezapočítava sa do času práce na umelej stope.
2.2 Práca na umelej stope
Skúša sa na umelo zaloţenej pofarbenej stope dlhej min 2000, s troma pravouhlými
lomami, vratistopou v ostrom uhle a leţoviskom. Umelá stopa musí byť min. 24 hodín
stará. Stopa sa zakladá výhradne pomocou drevákov. Do stopy sa súčasne kvapká krv
z ulovenej zveri (alternatívne hovädzia krv) zmiešaná s obsahom bachora ulovenej zveri.
Na zaloţenie stopy sa pouţije cca 5 dcl farby. Prvých 50 m bude značených viditeľne pre
vodiča, aby si utvrdil zapracovanie psíka na stope. Na stope bude umiestnených 5

znakov. Súčasne sa pri kaţdý znak uloţí kus koţe cca 3x3 cm. Znak č. 5 označuje leţovisko,
kde sa pes vypúšťa na samostatnú prácu na dohľadanie zveri. Časť stopy, od znaku č.5,
v dĺţke 120-150 m bude prešlapaná na čerstvo v čase zahájenia práce psovodom na stope
(telefonická informácia rozhodcu, ktorý je na nástrele, kolegovi rozhodcovi, ktorý je na
konci stopovej dráhy). Znaky sú označené kódmi tak, aby nemohlo dôjsť k ich zámene a
pevne pripevnené kolíkom k podloţiu. Na konci kaţdej stopovej dráhy je poloţená 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. Podmienkou je, aby z jedného kusu zveri boli
pouţité ratice maximálne na dve umelé stopy a aby bol v jeden súťaţný deň pouţité 2 kusy
zveri z toho istého druhu zveri (jelenia-muflonia-danielia-diviačia), pre zaručenie
objektívnosti podmienok.
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, rozhodca sleduje príchod psa ku zveri.
Čas zaznamenajú aţ vtedy, keď pes príde ku zveri .
Doporučuje sa, aby rozhodcovia a vodič boli počas dohľadávky v spojení (mobil,
vysielačky), aby v prípade zídenia zo stopy, alebo inej nepredvídanej udalosti sa 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 súťaţe.
Práca sa hodnotí ak pes nájde zver v časovom limite max. 90 minút, pričom kritériom
na je čas vypracovania stopovej dráhy a počet nájdených znakov. Vodič vedie psa na
farbiarskom remeni aţ po znak č. 5, kde vypúšťa psa na ďaľšie disciplíny
(hlasič/oznamovač a správanie sa pri zveri). V prípade ţe vodič nenajde znak č. 5
a nájde

zver

na

remeni,

nebude

tento

hodnotení

v ostaných

disciplínach

(

hlasič/oznamovač a správanie pri zveri). Do hodnotiteľskej tabulky mu bude udelená
známka na základe dosiahnutého času.
Hodnotenie: • známkou 4 sa hodnotí pes pri vypracovaní stopy do 60 minút
• známkou 3 sa hodnotí pes pri vypracovaní stopy do 70 minút

• známkou 2 sa hodnotí pes pri vypracovaní stopy do 80 minút
• známkou 1 sa hodnotí pes pri vypracovaní stopy do 90 minút
• známkou 0 sa hodnotí pes pri vypracovaní stopy nad 90 minút
2.3 Nájdenie znakov
Za nájdenie kaţdého znaku získa pes 10 bodov. Znaky odovzdá vodič rozhodcom na
konci stopovej dráhy. Rozhodujúci znak pre úspešné absolvovanie ďaľších disciplín je
znak č.5. tento musí vodič predloţiť rozhodcom.
Hodnotenie: • za kaţdý donesený znak súťaţiaci získa 10 bodov.
2.4 Hlasič, oznamovač, hlasitý oznamovač
a) Hlásič
Po vypracovaní umelej stopy na remeni vypustí vodič psa bez obojka na voľné
dohľadanie zveri. Vodič zostane pri leţovisku, kým pes nezačne hlásiť nájdenú zver
poloţenú na konci stopovej dráhy. Pes musí začať zver hlásiť do 10 minút po vypustení.
Zver musí hlásiť aţ do príchodu vodiča. Hlásenie musí trvať minimálne 10 minút.
Za chyby sa povaţujú nevýrazné hlásenie, hlásenie s dlhými prestávkami, nehlásenie,
opustenie zveri. Aby pes mohol byť hodnotený, musí hlásiť zver aspoň 5 minút.
Známkou 4 moţno hodnotiť prácu psa, ktorý v limite 10 minút zastrelenú zver
bez väčších prestávok vytrvalo hlási.

b) Oznamovač
Pri leţovisku vodič psa vypustí bez obojka, pes si má nájdenú zver overiť a vrátiť sa k
vodičovi, ktorý čaká na mieste vypustenia. Rozhodca na konci dráhy stopy dáva pozor,
či si pes zver overil a po jeho odchode zatrúbením oznámi, ţe pes bol pri zveri a počká
tam, kým pes neprivedie vodiča k zveri. Pes sa musí vrátiť k vodičovi do 10 minút od
nájdenia zveri. Rozhodca na konci stopy kontroluje tento čas. Po návrate má pes
oznámiť vodičovi, ţe zver našiel a snaţiť 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 moţno hodnotiť len výkon psa, ktorý v limite 10 minút od
nájdenia zvery sa vráti k vodičovi a tohto privedie ku kusu.

c) Hlasitý oznamovač
Skúša sa podobne ako oznamovač s tým rozdielom, ţe 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 moţno hodnotiť psa, ak sa do 10 minút od nájdenia zveri vráti k
vodičovi a počas vedenia vodiča späť sa prejavuje hlasito, bez výraznejšieho
odmlčania sa. Úmerne niţšie sa hodnotí pes, ktorý má pri hlasitom
oznamovaní nájdenej zveri výraznejšie prestávky.

2.5 Správanie sa pri 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 snaţiť
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 moţno hodnotiť len psa, ktorý neprejaví náchylnosť k načínaniu.
Ak sa pes zveri bojí, zďaleka ju obchádza alebo sa úprkom vracia späť k vodičovi, moţno
hodnotiť túto prácu len známkou 2 alebo horšou, podľa ďalšieho správania sa psa.

2.6 Chuť do práce
Táto vrodená vlastnosť sa posudzuje počas celých skúšok a hodnotí sa na záver. 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.
Známku 4 môţe dostať len pes, ktorý sústavne prejavuje snahu plniť príkazy a má
ochotu pracovať. Ak psík obdrţal v niektorej z discíplín známku “0“ môţe byť v tejto
disciplíne ohodnotený známkou max. 1-2.

STOPA TRIBČA – súťaţ farbiarov o putovnú cenu Ericha Veselského
Velčice, 28. Marca 2020
Meno psa

Pl. kniha, č. záp:

Vodič
Rozhodcovská tabuľka
Predmet

1

Posliedka s odloţením
-na voľno

Koeficient

5

2.2

Práca na umelej
pofarbenej stope

20

2.3

Nájdené znaky (na umelej
stope)

2.4 Oznamovač

2.4 Hlasitý oznamovač

Počet bodov

Poznámka

10

2.1 Nájdenie nástrelu

2.4 Hlasič

Známka
za výkon

10

10

5

5

2.5 Správanie sa pri zveri

6

2.6 Chuť do práce

10

Získaný počet bodov:

Podpisy:
.................................
Hlavný rozhodca

Ostatní rozhodcovia:

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

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

ZÁZNAMY ROZHODCU

1.1
Posliedka s odloţením
voľne................................................................................................................
...........................................................................................................................
2.1. Nájdenie nástrelu v min.....................................................................................
2.2. Práca na umelej pofarbenej stope
v min...............................................................................................................
vodič................................................................................................................
2.3 Počet nájdených znakov na stope
(poradové čísla).......................................................................................................

2.4 Hlasič
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Oznamovač
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Hlasitý oznamovač
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
2.5 Správanie sa pri zveri
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
2.6 Chuť do práce
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

DOPRAVA ÚČASTNÍKOV DO MIESTA KONANIA SÚŤAŢE:
Dojazd do obce Velčice po štátnych cestách SR a od začiatku obce sledovať smerové tabule s logom
KCHF s nápisom SF a smerovými šípkami

SF

PRIHLÁŠKA

Vodič:...................................................................................
Bytom:..................................................................................

Pes/suka: ..............................................................................
Dátum narodenia:.....................................................................
SPKP: ...................................................................................

Bavorský farbiar / Hanoverský farbiarx

Miesto konania PF: ....................................................................
Získaná cena /body: ..................................................................

Dolupodpísaný vodič .................................................., sa záväzne prihlasujem na
„STOPA TRIBČA – súťaţ farbiarov o putovnú cenu Ericha Veselského – 1. ročník

..................................................
podpis

