v spolupráci s PZ Ternava Sečovce, OPK Košice - okolie
a Medzinárodným klubom slovenského hrubosrstého stavača
usporiada

VŠESTRANNÉ SKÚŠKY
STAVAČOV A MALÝCH PLEMIEN

Dňa 30. – 31. augusta 2014
DARGOV motorest Studničky

Klub chovateľov českých fúzačov
OkO SPZ Trebišov, Michalovce , Sobrance
v spolupráci s PZ Ternava Sečovce, OPK Košice – okolie
a Medzinárodný klub slovenského hrubosrstého stavača

Vás srdečne pozývajú
na

POHÁR ZEMPLÍNA
KLAUDIUSA LUKÁČA
Všestranné skúšky stavačov a malých plemien

so zadávaním titulu CACT

30. – 31. 08. 2014
DARGOV motorest Studničky

Všetkých účastníkov „POHÁRA ZEMPLÍNA Klaudiusa Lukáča “ všestranných skúšok
stavačov a malých plemien poriadaných KCHČF OkO SPZ Trebišov, Michalovce, Sobrance
v spolupráci s PZ Ternava Sečovce, OPK Košice - okolie a MK SHS radi privítame, budeme
sa snažiť vytvoriť príjemné prostredie pre súťažiacich, hostí a všetkých priateľov kynológie.

ČESTNÉ PREDSEDNÍCTVO
Predseda klubu ČF:
Predseda OkO SPZ Michalovce:
Predseda OkO SPZ Trebišov:
Predseda OkO SPZ Sobrance:
Lesy SR závod Sobrance:
Predseda PZ Ternava Sečovce:
Predseda OPK Košice - okolie:
Predseda MK SHS:
Rodina Lukáčová

Ing. Miroslav Stanovský, CSc.
Ing. Štefan Hudák
Ing. Michal Pancák
Ladislav Rejta
Ing. Peter Pšak
Milan Šiňanský
MVDr. Jaroslav Soroka
Ing. Michal Urban

ORGANIZAČNÝ VÝBOR
Riaditeľ skúšok:
Tajomník skúšok:
Vedúci poľa:
Vedúci lesa:
Vedúci vody:
Hospodár:
Veterinárna služba:

Ľubomír Engler
Ing. Jozef Telepun
Andrej Bajus
Ing. Ján Girman
Bc, Vladimír Smržik
MVDr. Stana Krieková
zabezpečí RgVaPS

PROGRAM SKÚŠOK
piatok 29. augusta 2014
1700 hod.
zraz účastníkov motorest Studničky Dargov
30
17 hod.
veterinárna prehliadka psov
00
18 hod.
porada rozhodcov
30
18 hod.
žrebovanie poradia súťažiacich psov
2000 hod.
spoločenské posedenia
Sobota 30. augusta 2014
0630 - 700.
raňajky
00
08 hod.
slávnostné otvorenie
00
09 hod.
odchod do revíru
1900 hod.
spoločenské posedenie
Nedeľa 31. augusta 2014
0630 - 700.
raňajky
00
08 hod.
odchod do revíru
00
17 hod.
ukončenie skúšok, vyhlásenie výsledkov
a odovzdanie cien.

Všestranné skúšky stavačov a malých plemien Pohár Zemplína Klaudiusa
Lukáča
Štatút
VSS a MP Pohára Zemplína Klaudiusa Lukáča je vrcholovou všestrannou skúškou stavačov
a malých plemien s udeľovaním titulu CACT.
Podujatie sa organizuje každý druhý rok striedavo pod záštitou OPK ( OkO SPZ )
Michalovce, OPK ( OkO SPZ ) Trebišov, OPK ( OkO SPZ ) Sobrance za spolupráce KCHČF
a od roku 2012 aj na počesť zakladateľa tohto podujatia v regióne južného a východného
Zemplína Klaudiusa Lukáča.
Na VSS a MP Pohára Zemplína Klaudiusa Lukáča sa môžu prihlásiť stavače všetkých
plemien a malé plemená každého plemena bez ohľadu na vek, zapísané v plemenných
knihách uznaných FCI. Štartovať môže maximálne 20 stavačov a malých plemien, z toho
maximálne 10 zo zahraničia. Stavače v majetku vodičov zo SR musia mať absolvované
jesenné, alebo lesné skúšky
Prihlášky na VSS a MP Pohár Zemplína prijíma OPK (OkO SPZ) ktorá v danom roku
podujatie organizuje. Výber psov zo SR robí organizačný výbor VSS a MP Pohára Zemplína
zložený s predsedov OPK ( OkO SPZ) , predsedov kynologických komisií OPK ( OkO SPZ)
Michalovce, Trebišov, Sobrance a zástupcu KCHČF. Pri výbere majú prednosť jedince, ktoré
absolvovali JSS, JSMP. LSS, LSMP v I. cene, ako aj jedince, ktoré už VSS a MP
absolvovali, ale nezískali titul víťaz Pohára Zemplína (prednosť majú jedince, ktoré na
Pohári Zemplína ešte neštartovali). V prípade prihlásenia sa nižšieho počtu stavačov
a malých plemien zo zahraničia doplní sa celkový počet o účastníkov zo Slovenska. Psy
zahraničných účastníkov musia mať absolvované akékoľvek skúšky z výkonu pre psy
poľovných plemien.
Na skúškach sa skúšajú disciplíny podľa skúšobného poriadku pre všestranné skúšky stavačov
a malých plemien doplnené o predmet „stopa zveri na vode“.
Stavač, ktorý dosiahne najvyšší počet bodov v I. cene, získa putovný pohár a titul Víťaz
pohára Zemplína Klaudiusa Lukáča a čakateľstvo na šampióna práce – CACT. Stavač, ktorý
sa umiestni v I. cene ako druhý v poradí, získa reserve CACT. Najlepší jedinec z každého
plemena, umiestnený v I. cene, získa čakateľstvo na Šampióna práce SR CACT, druhý v
poradí z plemena s umiestnením v I. cene získa Reserve CACT.
Jedinec malého plemena ktorý dosiahne najvyšší počet bodov v I. cene, získa titul Víťaz
pohára Zemplína Klaudiusa Lukáča a čakateľstvo na šampióna práce – CACT. Jedinec
malého plemena ktorý sa umiestni v I. cene ako druhý v poradí, získa reserve CACT. Najlepší
jedinec z každého plemena, umiestnený v I. cene, získa čakateľstvo na Šampióna práce SR
CACT, druhý v poradí z plemena s umiestnením v I. cene získa Reserve CACT. V prípade
získania rovnakého počtu bodov u viacerých jedincov sa poradie stanovuje v zmysle
skúšobného poriadku. Jedinec, ktorý získa z niektorého predmetu známku vyraďujúcu ho z
ocenenia, môže pokračovať ďalej, nezaraďuje sa však do celkového poradia psov. Náklady
spojené s organizáciou VSS a MP Pohára Zemplína Klaudiusa Lukáča hradí usporiadajúca
OPK ( OkO SPZ ) za finančného prispenia spoluorganizujúcich OPK ( OkO SPZ ) a
KCHČF.
Vodiči sa na súťaži zúčastňujú na vlastné náklady. Štartovací poplatok bude uvedený
v propozíciách súťaže pre príslušný rok.
Vodič psa môže mať námietky proti ohodnoteniu psa iba vtedy, ak môže dokázať, že pri
skúškach nebol dodržaný skúšobný poriadok. Námietky musí podať ihneď po oznámení
výsledku ocenenia disciplíny. Rozhodca je povinný vyriešiť námietky hneď. V sporných
prípadoch rozhodne s konečnou platnosťou hlavný rozhodca ešte do skončenia posudzovania
predmetov VSS a MP za príslušný deň.

Protest z formálnych dôvodov možno podať písomne tajomníkovi skúšok, a to najneskôr do
vyhlásenia výsledkov súťaže. Protest z formálnych dôvodov je prípustný po zložení finančnej
záruky 30,00 €, ktorá sa mu vráti, ak komisia zložená z hlavného rozhodcu, riaditeľa skúšok a
oprávneného zástupcu OPK ( OkO SPZ ) uzná oprávnenosť protestu.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Vodič psa musí prísť na skúšky včas, v poľovníckom ustrojení a s brokovou zbraňou.
Predvádzané psy musia byť vakcinované proti besnote, psinke, parvoviróze a infekčnej
hepatitíde v dobe nie kratšej ako jeden mesiac a nie dlhšie ako jeden rok pred dátum skúšok.
Držiteľ psa predloží št. veterinárnemu lekárovi vykonávajúcemu dozor pri skúškach,
veterinárny preukaz psa a predvedie psa k veterinárnej prehliadke. Skúšok sa môžu zúčastniť
všetky druhy stavačov a malých plemien, ktoré absolvovali skúšku poľovnej upotrebiteľnosti
( JSSaMP, LSSaMP), sú registrované v FCI, majú rodokmeň a na skúšky sú riadne a včas
prihlásené. Skúšky sa konajú za každého počasia. Organizátor si vyhradzuje právo výberu.
Štartovací poplatok 75.- €
Uzávierka prihlášok je 20. augusta 2014
Prihlášky s kópiou rodokmeňa je potrebné zaslať na adresu:
Ľubomír Engler, Dargovských hrdinov 99/65, 078 01 Sečovce
Email: engler1@stonline.sk, alebo jotelberg@gmail.com.
Po potvrdení prihlášky je potrebné obratom uhradiť štartovací poplatok najneskôr do 20.
augusta 2014. Za prihlášky a platby prijaté po uzávierke + 10 €.
Ubytovanie: pre rozhodcovský zbor zabezpečuje organizátor skúšok, vodiči psov majú
ubytovanie zabezpečené za úhradu. Ostatní záujemcovia si ho môžu objednať písomne
najneskôr do 20. 8. 2014 Ľubomír Engler, Dargovských hrdinov 99/65, 078 01 Sečovce
Email: engler1@stonline.sk, jotelberg@gmail.com 0905469068
Stravovanie a občerstvenie: bude zabezpečené
Doprava: každý účastník skúšok si zabezpečuje sám

Obrázok

Doterajší víťazi
1999

TIK od Zemku,
Zemku epagn.Breton
- vodič Stanislav Rozsíval

2000

AFRA z Dubovských luhov NKS
-vodič Ing. Jozef Jursa CSc.

2001

GINA z Polabin, NKS
-vodič Igor Balogh

2002

BRITA z Ubreža,
Ubreža ČF
-vodič MVDr. Jozef Antonič

2003

BOLTA Drozslavski,NDS
Drozslavski,
-vodič Zoltán Nagy

2004

AJAX z Male Volavky ČF
-vodič Miroslav Kročák

2005

LESANA z Hložku
Hložku ČF
-vodič MVDr. Jozef Antonič

2006

NORO zo Starých Levíc NKS
-vodič Oto Banás

2007

LESANA z Hložku
Hložku ČF
-vodič MVDr. Jozef Antonič

2009

LESANA z Hložku
Hložku ČF
-vodič MVDr. Jozef Antonič

2012

CELL zo Šurianského
Šurianského kopca NKS
-vodič Marek Banás

2014

???

SLOVENSKÝ POĽOVNÍCKY ZVAZ

PRIHLÁŠKA
( uzávierka prihlášok 20.08.2014 !!! )
Na skúšky poľovných psov

VSS a MP - Pohár Zemplína Klaudiusa Lukáča

Usporiadateľ:

Klub chovateľov českých fúzačov

Miesto skúšok

Sečovce

Meno prihláseného

 psa  suky

Číslo zápisu / (číslo. tetovania)

Dátum:

30.-31.08. 2014

narodený (á):

Plemeno:
Otec:
Matka:

zapísaný v
pod číslom
zapísaná v
pod číslom

Chovateľ:
Majiteľ:
Vodič:
Výsledky predchádzajúcich skúšok :
Prehlasujem že poznám skúšobný poriadok a že sa mu podrobujem, ručím za škody
spôsobené mojím psom. . Prehlasujem, že údaje uvedené v prihláške sú správne a pravdivé.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov
V
Vlastnoručný podpis majiteľa psa

Dňa:
Telefón:

Poštová adresa:
Mailová adresa:
Prihlášku vyplnenú dvojmo spolu s kópiou potvrdenia o platbe zašlite na adresu :
Ľubomír Engler, Dargovských hrdinov 99/65, 078 01 Sečovce, email: engler1@stonline.sk
alebo jotelberg@gmail.com
Poplatok za skúšky je 75 € je potrebné uhradiť najneskôr do 20.08.2014 !
Pri úhrade prevodným príkazom v prospech účtu číslo 0551707520/0900 uveďte ako
variabilný symbol číslo zápisu v SPKP prihláseného psa.
Prihlášky priate po uzávierke a k platbe v deň skúšok bude účtovaný sankčný poplatok 10 €.

Hlavné stanovište a ubytovanie motorest Biele Studničky
Lesné práce
Vodne práce
Hlavné stanovište poľných prác

