KLUB CHOVATEĽOV
TATRANSKÝCH DURIČOV
člen Slovenského poľovníckeho zväzu,
člen SPK

ORGANIZUJE

PUTOVNÝ POHÁR

TATRANSKÝCH
DURIČOV

VII. ročník

Termín: 13.12. - 15.12. 2019
Miesto: Dobrá Niva, okr. Zvolen

ŠTATÚT
PUTOVNÝ POHÁR TATRANSKÝCH DURIČOV (PPTD)
Putovný pohár tatranských duričov (PPTD) je jedným z vrcholných
podujatí tatranských duričov na Slovensku. Organizuje ho Klub chovateľov tatranských duričov (KCHTD) pri Slovenskom poľovníckom
zväze (SPZ) ako celoštátne skúšky na národnej úrovni, raz ročne pod
záštitou Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ), Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ).
Na tieto skúšky je možne prihlásiť tatranské duriče a iné plemena
ktoré môžu absolvovať SD len so súhlasom KCHTD , sú zapísané v plemennej knihe SPZ alebo FCI. Štartovať môže maximálne dvanásť jedincov, prednosť majú jedinci ktorý sú využívaní v chove tatranských
duričov.
Prihlášky na PPTD prijíma KCHTD v súlade s propozíciami. Propagáciu podujatia a výber jedincov na tieto skúšky zabezpečuje KCHTD.
Na skúškach sa skúša podľa platného skúšobného poriadku pre
skúšky duričov tak, aby všetky jedince mali vytvorené rovnaké podmienky na predvedenie svojich schopnosti. Ohodnotenie duričov v
jednotlivých disciplínach a jednotlivé limitné známky pre zaradenie do
cien sú v súlade so skúšobným poriadkom pre skúšky duričov. V prípade rovnakého výsledku jedincov sa poradie stanoví v zmysle platného skúšobného poriadku. Najlepší tatranský durič, ktorý dosiahne
najvyšší počet bodov v I. cene sa stáva víťazom Putovného pohára
Tatranských duričov, získava titul Klubový víťaz pre daný rok. Ak vodič
víťazného psa nie je členom KCHTD stáva sa víťazom Putovného pohára Tatranských duričov a získava titul Víťaz medzinárodných duričských skúšok pre daný rok. Víťaz PPTD zároveň získava čakateľstvo na
národného šampióna práce CACT SR. Druhý v poradí s umiestnením v
I. cene získava titul Res. CACT SR.
Náklady spojené s organizovaním PPTD hradí KCHTD. Vodiči psov
si hradia cestovné náklady a náklady spojené s ubytovaním na PPTD.
Propozície pre PPTD obsahujúce bližšie informácie o organizácií podujatia vydáva KCHTD a pre štartujúcich sú záväzné.

KLUB CHOVATEĽOV TATRANSKÝCH DURIČOV
člen Slovenského poľovníckeho zväzu, člen SPK
v spolupráci s PZ Päť vrchov Dobrá Niva

ORGANIZUJE

VII. ROČNÍK
PUTOVNÉHO POHÁRA

TATRANSKÉHO
DURIČA
Celoštátne klubové skúšky
tatranských duričov
s udelením titulu Klubový víťaz 2019
Víťaz putovného pohára 2019
CACT SR, RES. CACT SR

ČESTNÉ PREDSEDNÍCTVO:
Ing. Tibor Lebocký PhD. - prezident SPZ a SPK
PaedDr. Imrich Šuba PhD. - riaditeľ kancelárie SPZ a SPK
Ing. Jozef Jursa, CSc. - prezident SKJ
Ing. Jaroslav Jevčák MBA - prezident KCHTD
Ing. Vladimír Brodianský - predseda OPK Zvolen
Ľubomír Švarc - predseda PZ Päť vrchov Dobrá Niva

VŠEOBECNÉ POKYNY
Na PPTD sa môžu prihlásiť psy a suky tatranských duričov, ktoré dosiahli v deň konania súťaže vek 12 mesiacov.
Uzávierka prihlášok: 30.11.2019, prihlášky zasielať na adresu KCHTD,
alebo emailom na adresu: janopiljan@gmail.com,
tel. č.: 0905 586 831.
V prípade záujmu o ubytovanie, kontaktovať p. Vladimíra Luntera na
tel.č: 0905 304 774 alebo na emailovú adresu posta@lunterovranc.sk.
Vodiči psov pri veterinárnej prehliadke predložia veterinárny preukaz,
v ktorom musí byť záznam o tom, že pes bol očkovaný proti besnote,
psinke, parvoviróze a hepatitíde nie viac ako 1 rok a nie menej ako 3
týždne pred skúškami.
Pri žrebovaní odovzdajú vodiči psov hlavnému rozhodcovi preukaz o
pôvode psa.
Usporiadateľ neručí za škody spôsobené psom počas PPTD, ani za
stratu a poranenie psa, kŕmenie psa si zabezpečuje vodič sám.
Vodič musí mať platný poľovný lístok a zbrojný preukaz, musí mať so
sebou vhodnú zbraň na lov diviačej zveri, farbiarsky remeň, signálnu
pomôcku na privolanie psa a vhodné ustrojenie, pretože skúšky sa
budú konať za každého počasia.

PRACOVNÉ PREDSEDNÍCTVO:
p. Vladimír Lunter - riaditeľ skúšok
Ing. Roman Fajt - viceprezident KCHTD
p. Ladislav Ladomirjak - ekonóm KCHTD
p. Ján Pilian - hlavný výcvikár KCHTD
p. Vladimír Šlinský - admin. skúšok
Ing. Martin Dubravský
p. Jozef Papaj

PROGRAM PPTD 2019
PIATOK, 13.12.2019

17.00 zraz účastníkov - Hotel Kráľová pri Zvolene
18.30 večera
19.30 veterinárna prehliadka, žrebovanie poradia psov,
porada rozhodcov

SOBOTA, 14.12.2019
07.00
08.00
08.15
14.30
18.30

raňajky
Slávnostné zahájenie PPTD
odchod do revíru
slávnostný výrad a vyhodnotenie prvého dňa
večera a spoločenské posedenie

NEDEĽA, 15.12.2019

07.30 raňajky
08.00 pokračovanie v skúškach
14.00 vyhlásenie výsledkov a ukončenie skúšok

Meno
Vodič

Plemeno

diviak

vodič
hlásič, oznamovač

PUTOVNÝ POHÁR TATRANSÝCH DURIČOV

Stuha
Číslo
Číslo stopy
1. Čuch
2. Hľadanie
Zajac, líška
3. Durenie
4. Hlasitosť na stope
5. Dohľadavanie diviaka na prirodzenej, alebo umelo založenej
nepofarbenej stope
6. Odvaha
7. Poslušnosť
8. Správanie sa po výstrele
9. Správanie sa pri zastrelenej zveri
10. Správanie sa na stanovišti
11. Vytrvalosť
12. Orientácia
13. Vodenie psa na remeni / voľne
na remeni

14. Odloženie

voľne

Vytrvalosť, priestorové hľadanie a durenie (km podľa GPS)
BODY
CENA
PORADIE
POZNÁMKA

Obec Dobrá Niva
(GPS súradnice: 48.473598,19.1013782)

Zraz účastníkov:
Hotel Kráľová pri Zvolene, Cesta na Kráľovej 9, 960 01 Zvolen
(GPS súradnice: 48.5064513,19.1809878)

Zvolen

Hotel Kráľová

Dobrá Niva

Krupina

I. ročník PPTD

II. ročník PPTD

III. ročník PPTD

IV. ročník PPTD

V. ročník PPTD

VI. ročník PPTD

