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Karpatský pohár tatranských duričov (KPTD) patrí k vrcholným podujatiam 
tatranských duričov na Slovensku. Organizuje ho Klub chovateľov tatranských 
duričov (KCHTD), člen Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ) ako celoštátne 
skúšky na národnej úrovni s   uotitšáz dop enčor zar ,uoťsačú uondoránizdem
Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ), Slovenskej poľovníckej komory (SPK) 
a Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ).

Na tieto skúšky je možne prihlásiť tatranské duriče a iné plemena, ktoré môžu 
absolvovať PF a sú zapísané v   ežôm ťavotratŠ .ICF ehink jennemelp jenanzu
maximálne desať jedincov, z toho 7 (sedem) zo Slovenska a 3 (tri) zo zahraničia. 
Ak sa zo zahraničia neprihlási dostatok psov, chýbajúci počet sa môže doplniť 
o jedince zo Slovenska. Prednosť majú jedince, ktoré sú využívané v chove 
tatranských duričov. Výber psov na skúšky robí Prezídium  KCHTD.

Prihlášky na KPTD prijíma KCHTD v súlade s propozíciami. Propagáciu podu-
jatia a výber jedincov na tieto skúšky zabezpečuje KCHTD. 

Na skúškach sa skúša podľa platného skúšobného poriadku pre predbežne skúšky 
farbiarov (PF). Ohodnotenie odskúšaných jedincov v jednotlivých disciplínach 
a jednotlivé limitné známky pre zaradenie do cien sú v súlade so skúšobným 
poriadkom pre predbežné skúšky farbiarov (PF). V prípade rovnakého výsledku 
jedincov sa poradie stanoví v zmysle platného skúšobného poriadku. Najlepší 
tatranský durič (predvedený jedinec), ktorý dosiahne najvyšší počet bodov 
v I. cene získa titul „Víťaz Karpatského pohára Tatranských duričov“ 
pre daný rok, Víťaz národných farbiarskych skúšok. Víťaz KPTD zároveň 
získava čakateľstvo na národného šampióna práce CACT SR. Druhý v poradí 
s umiestnením v I. cene získava titul Res. CACT SR. Ak ani jeden predvedený 
jedinec nezíska I. cenu, jedinec s najvyšším počtom bodov v II. alebo v III. cene 
získava titul Víťaz KPTD. 

Náklady spojené s organizovaním KPTD zabezpečuje KCHTD. Vodiči psov si 
hradia cestovné náklady a náklady spojené s ubytovaním na KPTD, štartovný 
poplatok určuje KCHTD. Propozície pre KPTD obsahujúce bližšie informácie 
o organizácií  podujatia vydáva KCHTD, pre štartujúcich a rozhodcov sú záväzné. 

Ak jedinec úspešne absolvuje KPTD aspoň v III. cene, získava poľovnú 
upotrebiteľnosť v zmysle skúšobného poriadku pre PF. 
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