Žitnoostrovský pohár
(LSS+JSS)
SPZ OkO Dunajská Streda a OPK Dunajská Streda
30.-31.08.2014

Veľky Meder - Okoč

SPZ OkO Dunajská Streda a OPK Dunajská Streda
usporiada dňa 30.08 – 31.08.2014
Žitnoostrovský pohár
(jesenné skúšky stavačov a lesné skúšky stavačov)
V revíri Poľovníckeho združenia
PZ Okoč a PZ Zlatý Bažant Veľký Meder

Všeobecné ustanovenia:
Žitnoostrovský pohár je výrazným podujatím stavačov na Slovensku o titul ˝ Oblastný víťaz
2014˝a ˝ víťaz Žitnoostrova 2014.˝ Skúšky prebiehajú podľa platného skúšobného poriadku
SPK pre jesenné skúšky stavačov a lesné skúšky stavačov. Víťazom súťaže Žitnoostrovský
pohár sa stáva jedinec, ktorý najlepšie absolvuje obidve skúšky. Zároveň jedinec z oblasti
Žitného Ostrova získa Titul Oblastný víťaz v poradí s najvyšším počtom bodov z obidvoch
skúšok bez rozdielu plemena. V prípade získania rovnakého počtu bodov u viacerých
jedincov sa poradie určuje v zmysle Skúšobného poriadku.
Na Žitnoostrovský pohár sa môžu prihlásiť stavače všetkých plemien bez ohľadu na
absolvované skúšky. Posudzovať sa bude podľa platného skúšobného poriadku pre jesenné
skúšky stavačov a a lesné skúšky stavačov. Prácu psov hodnotí rozhodcovský zbor
delegovaný SPZ, zložený zo skúsených rozhodcov. Na Žitnoostrovský pohár môže zúčastniť
14 psov, keď nebude dostatok psov budú pripustené psy, ktoré môžu LSS a JSS robiť
individuálne. Štartovný poplatok je polovica. Prednosť majú psy ktoré sú nahlásené na obidve
skúšky a tak na Žitnoostrovský pohár!
Vodič psa musí prísť na skúšky včas, v poľovníckom oblečení a s príslušnou zbraňou. Vodič
musí pri veterinárnej prehliadke predložiť platný veterinárny preukaz psa, v ktorom musí byť
zaznamenané očkovanie proti besnote, psinke a parvoviróze nie viac ako 1 rok a nie menej
ako 30 dní.
Vodič musí pri prehliadke predložiť platný preukaz člena SPZ, zbrojný preukaz a preukaz
zbrane ( pre zahraničných účastníkov bez platného poľovného lístka a nepoľovníkov bude za
poplatok 10 € zabezpečený strelec ). Ak nie je členom SPZ, musí predložiť doklad o poistení.
Skúšky sa konajú za každého počasia. Zo skúšok budú vylúčené psi choré a honcujúce sa
suky.
Vodič sa stará v priebehu skúšok o kŕmenie psa sám a ručí za škody ním spôsobené.
Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú stratu alebo poranenie psa.
Štartovné a prihlášky:
Štartovný poplatok vo výške 70 € je možné uhradiť prevodom alebo poštovou poukážkou na
uvedený účet najneskôr do termínu uzávierky prihlášok. Pre štartujúcich zo zahraničia
štartovný poplatok je 85 €. Uzávierka prihlášok je 18.08.2014. Záväzné prihlášky, spolu
s kópiou rodokmeňa a kópiou dokladu o platbe posielajte na adresu:

BSc.. Štefan Holényi
Dunajská 12
Veľký Meder 932 01
holstef@gmail.com,
tel: +421 908136767

Slovenský poľovnícky zväz OkO Dunajská Streda
Športová 50
92901 Dunajská Streda

Bankové spojenie: číslo účtu:
IBAN:
SWIFT(BIC):

0021872924/0900
SK16 0900 0000 0000 2187 2924
GIBASKBX

variabilný symbol: Priezvisko
Prihláške budú potvrdené elektronicky, preto do prihlášky uveďte E- mailovú adresu !

Ubytovanie:
Ubytovanie hradí účastník, okrem rozhodcov.



Penzión a Reštaurácia Corvin
Poľovnícka 310/ 61., Veľký Meder, 932 01
Tel: +421 907 785 847
www.corvinpenzion.sk



http://www.ubytovanie-velky-meder.sk/

Stravovanie – doprava
Stravovanie a občerstvenie v centre i na mieste jednotlivých prác bude zabezpečené. Dopravu
si účastníci okrem rozhodcov, zabezpečujú sami.
Program
Sobota- 30.08.2014
07:00 hod
raňajky (jednotné), príjem psov, veterinárna prehliadka psov
08:00 hod.
Slávnostné otvorenie Poháru Žitného ostrova
09:00 hod.
odchod do revírov
18:00 hod.
spoločná večera
(vstupné vo výške 15 € /osoba zahŕňa: večeru, aperitív, nealkoholický nápoj, živá hudba)
Spoločná večera sa uskutoční v poľovníckej chate PZ Okoč.
Nedeľa -31.08.2014
07:00 hod
raňajky (jednotné - nie podľa výberu)
08:00 hod.
Odchod do revírov
17:00 hod.
Predpokladané ukončenie a vyhlásenie výsledkov
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