
 

 



 

 EINLADUNG 

 
Der Polnische Klub für Schweißhude,  

          Mitglied im ISHV 

                          und der Vorstand der 

Bezirksjägerschaft Opole laden 

                Sie ein, zur Teilnahme an dem 
 

ks. Benedykt Gierszewski 

 

IX Memorial zu Ehren 

 von Pfarrer Benedykt Gierszewski,  

dem Begründer des Schweißhunde-Vereins in Polen.  

07-10. November 2014 

Zur Teilnahme am Memorial laden wir herzlich Hundeführer  

und Ihre Hunde aus Polen und den befreundeten Schweißhunde 

Vereinen des ISHV ein. 

 

 Präsident der    1. Vorsitzender  
Bezirksjägerschaft            des Polnischen Klubs  
für Oppeln   für Schweiβhunde Mitglied im ISHV 

 

 

 Wojciech Plewka    Wojciech Galwas 

 



 

Organisatoren: 

 Polnischer Klub für Schweißhunde, Mitglied im ISHV  

 Polnischer Jagdverband des Bezirks Opole 

 

Schirmherrschaft: 

 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach 

 

Veranstalter: 

   Der Vorsitzende des Polnischen Hundeverbandes des ORŁ in Opole    

  – Dariusz Hutka 

 Der Leiter des Forstamtes Kluczbork – Paweł Pypłacz  

 Der Vorstand des Polnischen Klubs für Schweißhunde 

 Suchenleitung– Witold Cieplik 

 Schatzmeister – Jerzy Sokół 

 

Richter: 

 Jan Kierznowski (Richterobmann) 

 Marian Bocianowski 

 Wojciech Galwas 

 Zbigniew Skrzek 

 Jakub Rudziński 

 Richter der teilnahmenden Vereine 

Sponsoren:   

 

 Forstamt Kluczbork,  

 Forstamt Brzeg,  

 Forstamt Namysłów, 

 Forstamt Kup,  

 Forstamt Oleśnica,  

 Forstamt Oława,  

 Forstamt Olesno,  

 Forstamt Turawa,  

 ZKwP Oddział Opole,  

 „Hubertus – Turist” 

- W. Cieplik ,  

 Jagd-Shop „Szóstak”  

- Wieluń,  

 Jagd-Shop „DEER” 

- Kluczbork, Opole. 



 
 

Teilnehmende Vereine: 

 

Zur Teilnahme an dem Memorial wurden Hundeführer und Richter 

folgeneder Vereine des ISHV eingeladen:  

 Českomoravský klub chovatelů barvářů při ČMMJ 

 Klub chovateľov farbiarov pri Slovenskom poľovnickom Zväze 

 Schweizerische Schweisshund-Club  

 Klub für Bayerische Gebirgsschweißhunde  

 Magyar Véreb Egylet 

 Österreichische Schweißhundeverein  

 Club Francaise du Chien de Rouge du Hanovre et de Bavière  

 Klub Posokowca Członek ISHV - Polska 

http://www.klubposokowca.org.pl/weblinks.php?cat_id=1&weblink_id=13


 

Memorialordnung: 

Das Memorial findet in den Tagen vom 07 bis 10 November 2014 im Waldgebiet 

des Forstamtes Kluczbork der Wojewodschaft Opole statt.  

Die Suche der Hunde ist die kalte Krankfährte, der Hochwildarten: Rot-, Dam- und 

Schwarzwild. 

 

Prüfungsordnung: 

Es gilt die aktuelle Hauptprüfungsordnung des Polnischen Klubs für Schweiβhun-

de mit den jeweiligen Richtlinien für Hundeführer und Richter. 

 

Allgemeine Hinweise: 

 Die Hundeführer müssen die Ahnentafel und den gültigen Impfausweis 

(Tollwutimpfung ist Pflicht!) der Hunde mitbringen.  

 Jeder Hundeführer  sollte der praxisnahen Nachsuche entsprechend geklei-

det sein. Das Kaliber, der  mitgeführten Büchse sollte den nachgesuchten 

Hochwildarten entsprechen und desweiteren sollte jeder Hundeführer im 

Besitz eines gültigen Jahresjagdschein und einer Waffenbesitzkarte sein. 

 Der Veranstalter haftet während der ganzen Prüfungen werden für den Ver-

lust des Hundes, noch für die durch den Hund verursachten Schäden.    

 Für die Fütterung seines Hundes hat der Hundeführer  selbst zu sorgen. 

 Die Nachsuchenprüfungen finden bei jedem Wetter statt. 

 Die Anwesenheit der kynologischen Öffentlichkeit wird zwar willkommen 

geheißen, es wird jedoch mit Respektierung der Hinweise des Veranstalters 

und der Richter gerechnet. 

 Der Transport für die Öffentlichkeit zu den Arbeiten im Gelände wird nicht 

gesichert. Transport mit eigenen Wagen ist nur bei der Berücksichtigung 

der Veranstaltershinweise möglich. 

 

Die Kosten für die Reise, Einquartierung und Versorgung tragen die Teil-

nehmer selbst. Die Anmeldegebühr für einen Hund beträgt 25 Euro. 

Die Gebühr wird nach Ankunft der Teilnehmer berechnet. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Unterkunft und Verpflegung: 

 

Die Kosten sind ca. 30EUR/Tag für einen Zimmer für 2 Personen Und 

40EUR für 3 Personen. Frühstück ist im Zimmerpreis eingeschlossen. Die Kosten 

vom Abendessen sind ca. 10 EUR und das festliches Abendbrot am 9.  November 

kostet ca. 15 EUR per Person. Es steht ein Restaurant, Bar, Parkplatz und Auslauf 

für die Hunde zur Verfügung der Gäste. 

 

Unterkunft für den Hund beträgt 3EUR/Tag 

 

 Die Reservierung erfolgt durch den Memorialveranstalter. 

 

Hotel „Nad Stawem”,  Plac Targowy 1, PL 46-243 Bogacica 

GPS-Koordinaten: N50
o
 58’ 5.34”  E18

o
 8’ 7.57” 

Google-Koordinaten:  50.968 150    18.135436 

http://www.feldman-restaurants.pl/nadstawem 

tel. +48 77 414 86  

 

  



 

 

Das Program: 
 
Freitag– 07.11.2014  

1500-1700 Ankunft und Einquartierung der Teilnehmer in den Hotel 

„Nad Stawem” 

1900  Versammlung der anwesenden Richter, Vorführung der ge-

meldeten Hunde, Ziehung der Gespannnummern  

2000  Gemeinsames Abendessen. 

 

Samstag –08.11.2014 

700  Frühstück 

800 - 900  Öffentliche Eröffnung des IX Memorials. Ziehung der  

Reihenfolge der Gespanne. 

900  Abfahrt der Gruppen zu den einzelnen Arbeiten  

(entsprechend der festgelegten Reihenfolge). 

1900  Abendessen 

2000  Besprechung der Richter 

 

Sonntag – 09.11.2014 

700  Frühstück 

800  Versammlung der Richter und Hundeführer. Danach Abfahrt 

der Gespanne mit Richtern zu den Nachsuchen gemäβ Rei-

henfolge 

1800  Besprechung der Richter 

2000  Gemeinsamer Integrationsabend, Fazit der und Überreichung 

der Preise. 

 

Montag – 10.11.2014 

800  Frühstück 

900  Falls gegeben: letzte Nachsuchen 

  Abfahrt der Teilnehmer. 

 
 
 
 
 
 



 

 
OCENA PRACY POSOKOWCÓW W NATURALNYM ŁOWISKU  

POSZUKIWANIE POSTRZAŁKA – PP 

 

§ 1 
 W ocenie pracy posokowców przy poszukiwaniu rannej zwierzyny w 
warunkach naturalnego łowiska, zwanej dalej poszukiwaniem postrzałka 
/PP/, mogą brać udział posokowce bawarskie i hanowerskie. 

§ 2 
 Poszukiwanie postrzałka przeprowadza się wyłącznie na „czarnej 
stopie”. Oceny dokonuje zespół minimum dwóch sędziów wyznaczonych 
wcześniej przez Komisję Kynologiczną Okręgowej Rady Łowieckiej. Po speł-
nieniu wymogów formalnych sędziowie udają się do łowiska i na podstawie 
wskazówek myśliwego, który postrzelił zwierzynę, naprowadzają zgłoszone-
go psa na trop postrzałka. 

§ 3 
Poszukiwanie postrzałka nie może mieć charakteru „sportowego” konkursu . 
Przyjmuje się bowiem, że podstawowym zadaniem jest znalezienie martwej 
lub dojście i dostrzelenie rannej zwierzyny. 

§4 
Ocena może być przeprowadzona wyłącznie podczas poszukiwania postrzałka 
jelenia, daniela, łosia, dzika lub muflona. Biorąc pod uwagę obowiązek jak 
najszybszego poszukiwania postrzałka, należy czas rozpoczęcia skrócić do 
minimum. 

§ 5 
Pies podlegający ocenie nie może poszukiwać zwierzyny, która została po-
strzelona przez jego przewodnika czy właściciela. 

§ 6 
Pracę psów ocenia się w niżej podanych konkurencjach, z ustalonymi, nie-
zmiennymi współczynnikami. Psom wyróżnionym komisja sędziów przyznaje 
dyplomy I, II i III stopnia w zależności od uzyskanych ocen i sumy punktów, 
których limity zawiera załączona do opisu tabela. 
 
 Dyplomy otrzymuję jedynie psy, które odnalazły postrzałka. 
Dyplomy I, II lub III stopnia mogą otrzymać posokowce, które pracowały po 
tropie starszym niż 6 godzin i długości powyżej 400 metrów. /stosownie do 
uzyskanych punktów uwzględniających limity zawarte w tabeli/. 
 
 Dyplom I stopnia może otrzymać pies, który nie miał możliwości gonu 
i osaczenia, a pracował po tropie starszym niż 12 godzin i dłuższym niż 2 km 
oraz otrzymał za pracę na otoku minimum ocenę „3”. 



 

 
 Dyplom II stopnia może otrzymać pies, który nie miał możliwości 
gonu i osaczenia, a pracował po tropie starszym niż 10 godzin i dłuższym niż 
1,5 km oraz otrzymał za pracę na otoku minimum ocenę „2”. 
 
 Dyplom III stopnia może otrzymać pies, który nie miał możliwości 
gonu i osaczenia, a pracował po tropie starszym niż 8 godzin i dłuższym niż 1 
km oraz otrzymał za pracę na otoku minimum ocenę „2”. 
 
 

OBJAŚNIENIA I WSKAZÓWKI DO OCENY 

 

1. Praca na otoku po naturalnym tropie postrzałka: 
 

Przewodnik wraz z psem i sędziami oraz myśliwym, który postrzelił 
zwierzynę udają się w rejon zestrzału. Myśliwy wskazuje miejsce, w którym 
znajdowała się zwierzyna w momencie strzału. 
Na polecenie sędziów przewodnik wraz z psem przystępują do pracy. 

 
W czasie odszukiwania zestrzału pies winien zachowywać się spokoj-

nie jak podczas podchodu na polowaniu indywidualnym. 
Pies winien znaleźć zestrzał i wskazać na nim istotne jego elementy, 

jak farbę, ścinkę, odłamki kości, itp.  
Następnie powinien spokojnie z kufą przy ziemi, pokazać trop i podą-

żyć nim. Pies powinien być prowadzony na otoku długości minimum 6 me-
trów. Przy znalezieniu farby czy innych śladów znajdujących się wysoko na 
trawach i krzakach pies może unosić głowę. 

Pies winien wypracować trop ze wszystkimi jego szczegółami, nie 
pomijając jego załamań i tropów powrotnych i nie schodząc na inne krzyżują-
ce się tropy, może je jednak zaznaczyć.  

Nie jest błędem podążanie kilka metrów tropem krzyżującym, o ile pies sam 
powróci na trop właściwy. Zdrowa zwierzyna spotykana na trasie pracy psa, 
powinna być przez niego zignorowana.  
 

Pies musi podążać właściwym tropem aż do martwej, lub rannej 
zwierzyny, chyba że w trakcie pracy przewodnik lub sędziowie dojdą do prze-
konania, że ranna zwierzyna jest nie do dojścia. Pracę przerywa się tylko na 
komendę sędziów. 

 
 
 



 

2. Gon: 
 

Jeśli przewodnik z psem na otoku dojdzie do zimnego łoża, a wiec takiego, 
które zwierzyna już dawno opuściła, to należy kontynuować poszukiwanie z 
psem prowadzonym na otoku aż do znalezienia ciepłego łoża lub momentu, 
gdy ranna zwierzyna podniesie się przed psem i zacznie uchodzić.  

Przewodnik powinien ten fakt zgłosić sędziom i za ich zgodą wypuścić psa 
na gorący trop. Wypuszczony pies powinien natychmiast podążyć tropem 
postrzałka, prowadząc wytrwały gon, aż do dojścia i zatrzymania rannej zwie-
rzyny. Gdy pies podąży omyłkowo śladem zdrowej zwierzyny, musi sam prze-
rwać gon i powrócić do przewodnika.  

Oceniając gon należy zwrócić uwagę na to, czy pies głosi zwierzynę po tro-
pie, czy na oko. Zwraca się uwagę, czy pies wraca bez powodu do przewodnika 
i czy musi być przez niego, i jak często, zachęcany do dalszej pracy. Należy 
brać pod uwagę czy podąża wytrwale za ranną zwierzyną, szczekając z pasją 
czy daje głos słabo i rzadko.  

Najwyższą ocenę otrzymuje pies, który wykonał wytrwały i głośny gon. 
Pies, który nie daje głosu po dostrzeżeniu rannej zwierzyny, nie może być 
oceniony. 

 

 3. Osaczenie (stanowienie) 
 
Kiedy postrzałek zostanie zatrzymany przez psa w miejscu, pies po-

winien donośnym głosem oszczekiwać go bez przerwy.  
Pies nie ma obowiązku przytrzymywać zwierzyny, natomiast pod 

żadnym pozorem nie wolno mu jej pozostawić aż nie opuszczą jej siły.  
 Strzał łaski jest możliwy za zgodą sędziów. Strzał ten z reguły oddaje 
przewodnik psa lub myśliwy, który postrzelił zwierza. 
 
 4. Oszczekiwanie lub oznajmianie martwej zwierzyny: 
  

 Oszczekiwanie i oznajmianie martwej zwierzyny powinno zostać 
ocenione szczegółowo.  

Należy przy tym zwrócić uwagę na to, w jaki sposób pies oszczekuje martwą 
zwierzynę, czy głośno z pasją, czy też ze strachu. Psa można uznać za oszcze-
kiwacza tylko wtedy, gdy odnalazł martwego postrzałka, został przy nim i 
oszczekiwał go co najmniej 5 minut przywołując w ten sposób przewodnika, 
który nie jest w zasięgu jego wzroku. 



 

 Oznajmiacz po znalezieniu martwej zwierzyny powinien wrócić do 
przewodnika i dać mu do zrozumienia o jej znalezieniu i następnie doprowa-
dzić go do niej. 
 Sposób oznajmiania musi odpowiadać sposobowi zgłoszonemu 
uprzednio sędziom przez przewodnika.  
 
 5. Zachowanie przy martwej zwierzynie: 
 

Pies musi pozostać sam przy martwej zwierzynie, a sędziowie obser-
wują go z odpowiedniej odległości. Jeśli pies doprowadził do martwej zwie-
rzyny na otoku, to musi zostać pozostawiony sam, a wszyscy uczestnicy od-
chodzą na bok, aby pies pokazał, w jaki sposób zachowuje się przy martwej 
zwierzynie bez wpływu przewodnika. 

 
 Pies nie może narzynać zwierzyny. Oblizywanie rany postrzałowej 
jest dozwolone. Pies o dużym temperamencie może gryźć, a nawet szarpać 
suknię zwierza. Sędzia powinien określić, czy pies czyni to z pasji czy celem 
narzynania. Pies, który narzyna zwierzynę lub usiłuje ją zakopać (grabarz) 
podlega dyskwalifikacji. 
 
 Niedopuszczanie przez psa obcych osób do zwierzyny jest zaletą. Pies, 
który po krótkim powąchaniu martwej zwierzyny dalej się nią nie interesuje, 
nie może otrzymać oceny wyższej niż „1”. 
  
 
 6. Psy kontrolne: 
 
 Zadaniem organizatorów poszukiwania postrzałka jest zabezpiecze-
nie dla zespołu sędziowskiego doświadczonego psa kontrolnego, jak i znają-
cego dobrze teren przewodnika.  
Ma on służyć zagwarantowaniu efektywnego i humanitarnego zakończenia 
poszukiwań. 
 
 
 

 
 
 
 
 

www.klubposokowca.org.pl 
  

http://www.klubposokowca.org.pl/


 

Bewertung der Suche und das Verhalten am Stück des Hundes 

 

 

 

Maximale erreichbare Punktzahl ohne zusätzliche Prüfungsfächer: 

25 x 4 = 100.   

Zusätzliche Bonuspunkte:  5 x 4 = 20 

 

 

 

 

 

Konkurencje 

Prüfungsfächer 

Współczynnik 

Fachwertziffer 

Limity 

Suma punktów 

Verlangte Min-

destpunkte 

80 70 60 

Dyplom  Preis 

I II. III 

Oceny Bewertung 

1 

Praca po naturalnym tropie rannej zwierzyny 

Riemenarbeit auf natürlicher Schweiß-

fährte oder Arbeit ohne Riemen 

12 3 2 2 

2 Gon Hetze 5     3 2 - 

3 Osaczenie Standlaut und Stellen 5 3 2 - 

4 
Zachowanie się przy martwej zwierzynie 

Verhalten am verendelen Stück 
3 3 2 - 

 

 

Dodatkowo: Zusätzlich: 

   - oznajmianie lub oszczekiwanie 

   - Totverbelln oder Totverweisen  

5     3 2 - 

                           Razem: Zusammen:   25 



 

Bisherige Sieger des Memorial 

 

I Memorial  2 – 5.11.2006  

ALGA znad Warciańskich Tataraków – Roman Walich – Polen 

 

II Memorial  2 – 5. 11. 2007  

CESAR z Novodomskych bažin – Radek Hasenöhrl – Tschechien 

 

III Memorial  7 – 10.11.2008  

GERO Lesnicka lúka – L’ubomir Červenko – Slowakai 

 

IV Memorial  6 – 9.11.2009  

CESY z Prameňov Turca – Branislav Porubčanský – Slowakai 

 

V Memorial  5 – 8.11.2010  

TORES z Klanu Posokowców – Ryszard Staniak – Polen 

 

VI Memorial  11 – 14.11.2011  

CYRUS Zimny Trop – Michał Fornalczyk – Polen 

 

VII Memorial  2 – 5.11.2012  

CIRA Vrátna dolina – Jozef Ďuriš – Slowakai 

 

VIII Memorial  2 – 5.11.2013  

BRÚNO Tengelici Bátor - Szilárd Flaisz – Ungarn 

 

IX Memoriał 7 – 10.11.2014 r. 

……………………………………….??????????????? 

 

 



 

Anfahrtsplan 
 

 
 

 

Hotel „Nad Stawem” 
Plac Targowy 1, 46-243 Bogacica 
GPS-Koordinaten: N50o 58’ 5.34”  E18o 8’ 7.57” 
Google-Koordinaten:  50.968 150    18.135436 
http://www.feldman-restaurants.pl/nadstawem 
tel. +48 77 414 86 67 
  
 


