XVII. ROČNÍK MEMORIÁLU
FRIDRICHA KONRÁDA

HERĽANY 14.-18. NOVEMBER. 2018

Motto:
„ Vedenie farbiara patrí k záľubám a ešte raz k záľubám. Kto nie je
ochotný vynaloţiť všetky telesné sily, dokonca i svoje zdravie, kto z
lásky k veci nie je ochotný obetovať i spánok, daj ruky preč od dlhého
farbiarskeho remeňa. Ale ten, kto je zaujatý náruţivosťou pri
sledovaní postreleného kusu vysokej, kto nešetrí svojich telesných síl
a neobáva sa o svoje zdravie a na strmých svahoch hore a dole
neúnavne sleduje svojho psa, pretoţe dohľadávku povaţuje za svoju
povinnosť a je nadšený výkonom tohto nádherného zvieraťa, koho
staré inštinkty loveckej náruţivosti strhávajú keď sa prediera s krátkou
puškou - lesačkou k jeleňovi stavanému v horskej bystrine ten, kto je
uchvátený hlasom svojho verného psa jeleniara zaštekávajúceho
jeleňa, iba ty ma nasleduj pri vedení tohto ušľachtilého plemena.“
… Karl Bergien

Modlitba za podujatie k sv. Hubertovi
Pane Jeţišu Kriste ty si si vyvolil za svojho sluţobníka sv. Huberta,
patróna tých ktorí majú v úcte a zodpovednosti boţiu prírodu a všetko
ţivé v nej. Prostredníctvom nášho patróna sv. Huberta ţehnaj prosím
ťa tomuto podujatiu v Slanských vrchoch, všetkým zúčastneným
a organizátorom.
Duchu svätý naplň srdcia a rozum tých, ktorí v tomto podujatí nesú
zbraň, obdaruj nás úctou, láskou a rozvahou. Svätý Hubert zober pod
svoj ochranný plášť farbiarov, nedovoľ im zblúdiť a opúšťať stopu,
lebo oni sa podieľajú na skrátení bolestí zranenej zveri. Patrón náš
prostredníctvom nebeského Otca zjednoť v názoroch rozhodcovský
zbor nech s tvojím poţehnaním a schopnosťou hodnotiť toto
medzinárodné podujatie v rozvahe, pokore a odbornosti.
Dedičstvo našich otcov zachovaj nám Pane!

Úvodné slovo
Herľany – obec leţí v západnej časti svahov slanských vrchov v údolí
herlianskeho potoka pod Rankovskými skalami cca 28 km severovýchodne od
metropoly východu Košíc. Obec sa nachádza v pásme susediacich okresov
Prešov, Vranov nad Topľou a Trebišov. Najbliţšou obcou je juţne poloţená
obec Ţírovce, ktorá je obklopená dubovými lesmi, pasienkami a ornou pôdou.
Zmienka o Herľanoch sa nachádza v listinách z roku 1487 ako obec Haryan.
Počas vlády Jozefa II. sa sem nasťahovali nemeckí prisťahovalci, ktorí sa
podieľali na výstavbe Herlian. Obec Herľany za svoj rozmach môţe ďakovať
podzemnému bohatstvu obsiahnutým minerálmi a minerálnymi prameňmi, ktoré
sa uţ v 17. storočí dostali do povedomia európskeho, ale aj svetového formátu.
V rokoch 1772 – 1803 sa dostalo pozornosti tunajším liečivým vodám, na
ktorých balneologicky význam uţ v týchto časoch poukazovali niektorí učenci.
História kupeľníctva sa v Herľanoch začala písať v 18. storočí a liečili sa tu
ţalúdočné, črevné, reumatické a iné ťaţkosti ľudského organizmu.
Výnimočnosti herlianskych prameňov a ich chemickému zloţeniu venoval svoj
čas v roku 1772 stoličný lekár abovskej stolice Daniel Textoris. V roku 1870 sa
tu realizoval vrt za účelom sprístupnenia ďalšej kategórie minerálnych
podzemných prameňov, výsledkom ktorého je dnešný svetoznámy herliansky
gejzír. Za účelom oddychu a rekreácie prichádzali do Herlian turisti zo
susedných krajín Česka, Maďarska, Nemecka, Poľska a iných.
Súčasťou parku v Herľanoch je aj kostol sv. Petra a Pavla, ktorý síce nevyniká
rozlohou, ale dotvára duchovnosť a charizmatickosť tohto prostredia. Park
nevyniká rozmanitosťou taxónov, ale poskytuje zeleň a priestor k rôznym
spoločenským príleţitostiam a podujatiam. Samotné pohorie Slanských vrhov
pozostáva z hornín sopečného pôvodu stratovou chemickou stavbou pričom
horniny voči erózii a zvetrávaniu tvoria výrazné morfologické celky.
V minulosti sa v slanských vrchoch realizovala ťaţba olova, striebra, zlata,
antimonu, rumetky a svetoznámy dubnický opal. Najvyšším vrchom tohto
pohoria je Šimonka (1092 m n.m.) V tomto ekosystéme je prítomnosť jelenej,
danielej, muflonej, srnčej a diviačej zveri ako aj jariabok, baţant, sluka, pernaté
dravce, bocian biely a čierny, jazvec, zajac, líška, ondatra, pstruh a raky,
vyskytuje sa tu aj vlk, rys a príleţitostne tu evidujeme aj pohyb medveďa.
Váţení priatelia, návštevníci, hostia tak toľko na diaľku v úvode. Teším sa na
Vás, bliţšie a viac osobne.
S úctou
Ing. Pavol Soták

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV
pri Slovenskom poľovníckom zväze
vás srdečne pozýva do Herľan

na XVII. ročník
Memoriálu Fridricha Konráda,
s udeľovaním titulov „Víťaz Memoriálu Fridricha Konráda 2018,CACT
a res.CACT 2018“

Termín:

14.-18. November 2018

Miesto:

Herľany

Centrum :

Herľany - Gejzír

Spoluorganizátori:

KCHF
OPK Košice
Vybrané PZ a PS v Okrese
Košice, Prešov
Lesy SR, š.p. Banská Bystrica

Memoriál Fridricha Konráda sa koná pod záštitou
Slovenského poľovníckeho zväzu – SPZ
Slovenskej poľovníckej komory - SPK
Klubu chovateľov farbiarov pri SPZ

ČESTNÉ PREDSEDNÍCTVO
PAEDDR. ING. IMRICH ŠUBA PHD. RIADITEĽ KANCELÁRIE SPK
ING. TIBOR LEBOCKÝ – PREZIDENT SPK A SPZ
TIBOR GEŠVANDTNER – PREDSEDA KCHF
ING. MARCEL BEHÚN PHD.
ING. DUŠAN SABADKA PHD.
JUDR. RUDOLF PILARČÍK
MUDR. ZOLTÁN SIDOR, PHD.
MVDR. JAROSLAV SOROKA
ZOLTÁN HAVRANKO
ING. ĽUDOVÍT LIPPAI

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:
Riaditeľ

Ing. Pavol Soták

Zástupca riaditeľa
Vedúci prác
Usporiadateľská služba
Tlmočník
Veterinárna služba

Ing. Mgr. Marek Horvát
Ing. František Dvorový
Ing. Mgr. Marek Hotvát, čl. KCHF – spád.obl. KE
Ing. Michal Jacko
MVDr. Peter Smrčo PhD.

PRIHLÁŠKY
Dvojmo vyplnenú prihlášku farbiara na XVII. ročník MFK 2018 pošlite na
adresu:
Branislav Porubčanský, Štefanová 532,013 06 Terchová
Telefón: 0902 969 951, E-mail: porubcanskyb@vratna.sk
Termín uzávierky prihlášok: 30.08.2018
Termín potvrdenia prijatia psa na MFK: 01.10.2018
ROZHODCOVSKÝ ZBOR:
Hlavný rozhodca: Ing. Martin Jánošík
Rozhodcovský zbor deleguje SPZ v Bratislave na návrh KCHF pri SPZ
UBYTOVANIE
Ubytovanie si treba objednať telefonicky alebo e-mailom na adrese:
Ing. Peter Grellneth, Hviezdoslavova 527/2 034 91 Ľubochňa
Telefón: 0903 885 520, E-mail: grellneth.peter@gmail.com

PROGRAM
Streda 14.11.2018
12:00 hod. - stretnutie zboru rozhodcov a organizátorov
18:00 hod. - prezentácia vodičov, ubytovanie
19:00 hod. - porada rozhodcov
20:00 hod. - ţrebovanie poradia psov
štvrtok 15.11.2018
07:00 hod.
08:00 hod.
09:30 hod.
10:00 hod.
18:00 hod
19:00 hod

- raňajky
- slávnostné otvorenie, ţrebovanie poradia
- poţehnanie podujatia a súťaţiacich
- odchod na práce do revíru
- večera
- porada rozhodcov

piatok 16.11. 2018
07:00 hod.
08:00 hod.
09:30 hod.
18:00 hod
19:00 hod

- raňajky
– otvorenie 2 dňa MFK
- odchod na práce do revíru
- večera
- porada rozhodcov

sobota 17.11. 2018
07:00 hod.
08:00 hod.
08:30 hod.
16:00 hod.
17:00 hod.
18:00 hod.
19:00 hod.

- raňajky
- otvorenie 3.dňa MFK
- odchod na práce do revíru
- porada rozhodcov
- vyhlásenie výsledkov a slávnostné ukončenie
- ďakovná sv. omša
- slávnostná večera

nedela 18.11. 2018
07:30 hod.
09:00 hod

- raňajky
- odchod účastníkov

Sprievodný program:
. sobota 17.11.2018 od 9:00 hod. Chovný zvod bavorských a hanoverských
farbiarov

VŠEOBECNÉ POKYNY
Vodič psa pri prezentácii predloţí potvrdenie o prijatí prihlášky na
MFK.
Vodič psa sa dostaví na skúšky včas, poľovnícky ustrojený, musí
mať so sebou vhodnú zbraň na lov vysokej raticovej zveri, poľovný
lístok, zbrojný preukaz a preukaz o pôvode psa.
Vodič musí pri veterinárnej prehliadke predloţiť veterinárny
preukaz psa, v ktorom musí byť potvrdené očkovanie proti besnote,
psinke, parvoviróze a infekčnej hepatitíde maximálne 1 rok a
minimálne 4 týţdne pred skúškami. Choré psy a honcujúce sa suky
budú zo skúšok vylúčené.
Usporiadateľ neručí za škody spôsobené psom ani za stratu psa
počas skúšok.
Kŕmenie psa si zabezpečuje vodič sám.
Skúšky sa konajú za kaţdého počasia.
Účasť kynologickej verejnosti je vítaná, musí sa však podriadiť
pokynom usporiadateľov a rozhodcov. Doprava na práce v teréne pre
verejnosť nie je zabezpečená. Preprava vlastnými motorovými
vozidlami je moţná podľa usmernenia usporiadateľov.
Ubytovanie a stravovanie si účastníci hradia sami.

Štatút Memorialu Fridricha Konráda
Memoriál Fridricha Konráda (MFK) sa organizuje ako medzinárodné
skúšky farbiarov s udeľovaním titulov CACT, a Víťaz Slovenska. Na skúškach
sa môţe zúčastniť 10 farbiarov, z toho 3 zo Slovenska a 7 zo zahraničia –
členských klubov ISHV. Ak sa zo zahraničia neprihlási dostatok psov, chýbajúci
počet sa môţe doplniť o farbiare zo Slovenska. Prihlášky na memorial prijíma
a potvrdzuje Klub chovateľov farbiarov SR.
Na MFK moţno prihlásiť farbiara bez zreteľa na pohlavie, ktorý v roku
konania skúšok dosiahne vek 4 roky a nie starší ako 8 rokov. Ďalej musí spĺňať
tieto podmienky:
* musí byť zapísaný v niektorej z FCI uznaných plemenných kníh
* musí mať úspešne absolvované hlavné skúšky farbiarov
* vodič farbiara musí byť členom príslušného klubu farbiarov, ktorý je členom
ISHV
Farbiar, ktorý dosiahne na memoriali najvyšší počet bodov v I.cene, získa
titul „Víťaz Slovenska“.
Čakateľstvo na Medzinárodného šampióna práce – CACIT, získa bavorský
a hanoverský farbiar, ktorý sa umiestnil v I.cene s najvyšším počtom bodov.
Bavorský a hanoverský farbiar, ktorý sa umiestní v I.cene ako ďalší v poradí,
získa Res.CACIT. Najlepší jedinec z kaţdého plemena, umiestnený v I.cene,
získa čakateľstvo na Slovenského šampióna práce – CACT, druhý v poradí
z plemena s umiestnením v I.cene získa Res.CACT. Ak ani jeden farbiar nezíska
I.cenu, jedinec s najvyšším počtom v II.cene , alebo v III.cene získa titul „Víťaz
MFK“.
Memorial Fridricha Konráda organizačne zabezpečuje Klub chovateľov
farbiarov. Zastrešujúce organizácie medzinárodných skúšok sú: Medzinárodná
kynologická federácia - FCI, Slovenská kynologická jednota – SKJ, Slovenská
poľovnícka komora - SPK, Slovenský poľovnícky zväz – SPZ.
Rozhodcovský zbor:
* Hlavného rozhodcu a ostatních rozhodcov zo Slovenska, na návrh klubu
chovateľov farbiarov-KCHF, deleguje Slovenský poľovnícky zväz v Bratislave.
* Rozhodcov zo zahraničia deleguju zúčastnené členské kluby ISHV.
Všeobecné pokyny:
* Vodičov a psov nominuju príslušné chovateľské kluby.
* Vodič psa pri prezentácii predloţí potvrdenie o prijatí prihlášky na MFK.
* Vodič psa sa dostaví na skúšky včas, poľovnícky ustrojený, musí mať so
sebou vhodnú zbraň na lov vysokej raticovej zveri, poľovný lístok, zbrojný
preukaz a preukaz o pôvode psa.
* Vodič musí pri veterinárnej prehliadke predloţiť veterinárny preukaz psa,
v ktorom musí byť potvrdené očkovanie proti besnote, psinke, parvoviróze
a infekčnej hepatitíde maximálne 1 rok a minimálne 4 týţdne pred skúškami.
* Choré psy a honcujúce sa suky budú zo skúšok vylúčené.

Skúšajú sa tieto disciplíny:
1. Posliedka s odložením
2. Nájdenie nástrelu
3. Práca na umelo založenej pofarbenej stope 18 –22 hodín starej * cez noc
4. Nájdenie znakov na stope
5. Dohľadávka na remeni
6. Durenie
7. Hlasité stavanie
8. Chuť do práce
Poradie skúšaných disciplín bude určené hlavným rozhodcom podľa
moţnosti pracovať na prirodzenej pofarbenej stope raticovej zveri (jelenej,
diviačej, muflonej alebo danielej). V jeden deň sa spravidla skúša iba jedna časť
skúšok, buď prirodzená alebo umelo zaloţená stopa. Pri dostatku prác na
prirodzenej pofarbenej stope sa po predchádzajúcom súhlase od vodiča môţu
odskúšať obe stopové disciplíny. Neúspešné hodnotenie niektorej disciplíny
nevylučuje psa z ďalšej účasti na skúškach, nebude však hodnotený v cene, ale
zaraďuje sa podľa získaných bodov do poradia.
1. Posliedka s odložením
Skúša sa na lesnej ceste, poľovníckom chodníku, okraji lesa a podobne,
opačným smerom ako stojí koróna, aby pes nebol rušený. Posliedka sa robí pred
prácou na umelej stope. Vodič kráča pomalým krokom, pes ide ticho a pokojne
za ním alebo pri jeho ľavej nohe na remeni alebo voľne nepripútaný (obojok je
na krku) a pozorne sleduje vodiča. Asi po 50 metroch vodič psa ticho
a nenápadne odloţí (ak vedie psa na remeni, zloţí remeň z pleca na zem).
Odopnutý vodiaci remeň pri vedení na voľno môţe poloţiť vedľa psa. Ţiadne
iné súčasti výstroja nesmú zostať na mieste odloţenia. Vodič sa vzdiali asi 50
metrov a ukryje sa tak, aby ho pes nevidel. Po 5 minútach vystrelí a po ďalších 5
minútach sa vráti k psovi.
Hodnotenie:
Chyby ktoré znižujú hodnotenie: Predbiehanie vodiča psom, vzďaľovanie sa od
smeru posliedky, hlasité povely, rýchla chôdza, neochota psa k odloţeniu,
nevyčkanie psa na mieste odloţenia, kňučanie. Ak pes prejde viac ako 25
metrov od miesta odloţenia hodnotí sa známkou 0.
2. Nájdenie nástrelu
Nástrel sa nachádza na začiatku stopovej dráhy vo vyznačenom priestore asi 30
× 30 metrov. Rohy štvoruholníka sú označené písmenami A, B, C, D a
poradovým číslom stopy. Na nástrele je väčšie mnoţstvo farby, striţ, kúsok koţe
z ratice pevne pripevnený kolíkom k zemi. Pri zakladaní stopy musia byť ratice
krátky čas poloţené na mieste nástrelu. Ďalšia farba na stopovej dráhe začína aţ

po opustení vyznačeného nástrelového priestoru. Rozhodca, ktorý zakladá stopu
vyznačí na postrelový list – orientačný zákres nástrelu s popisom miesta, číslom
stopovej dráhy a časom zaloţenia nástrelu. Postrelový list vloţí do obálky,
zapečatí a odovzdá hlavnému rozhodcovi. Obálku s číslom stopovej dráhy si
vylosuje vodič pred začatím práce. Po príchode k vyţrebovanej stopovej dráhe
začne vodič na povel rozhodcu spolu so psom hľadať vo vyznačenom priestore
nástrel. Ak do 10 minút vodič neoznámi rozhodcovi nájdenie nástrelu, rozhodca
po otvorení obálky ukáţe podľa náčrtku nástrel. Nenájdenie nástrelu do 10
minút znamená zníţenie dosiahnutej známky z práce na remeni o jeden stupeň.
Za nájdenie nástrelu sa povaţuje čas kedy vodič ukáţe rozhodcom znaky, ktoré
sa nachádzajú na nástrele.
Hodnotenie:
Za nájdenie nástrelu do 5 minút získava pes známku 4, do 7 minút známku 3, do
10 minút známku 2, v prípade nenájdenia nástrelu známku 0. Čas hľadania
nástrelu sa meria stopkami a nezapočítava sa do času práce na umelej stope.
3. Práca na umelej stope
Skúša sa na umelo zaloţenej pofarbenej stope jelenej zveri 1 000–1 100 metrov
dlhej s moţnosťou pouţitia GPS, s dvoma aspoň 50 metrov dlhými pravouhlými
lomami, lomom v ostrom uhle a leţoviskom. Umelá stopa musí byť 18–22 hodín
stará. Zakladá sa s raticami jelenej zveri pomocou drevákov. Do stopy sa
súčasne kvapká farba (hovädzia krv zmiešaná s obsahom bachora jelenej zveri).
Na zaloţenie stopy sa pouţije 3 dcl farby. Tri znaky sa budú zakladať jednotne
na prvom lome, vrchole lomu v ostrom uhle a leţovisku, ktoré je minimálne 150
m pred koncom stopy. Znaky sú označené kódmi tak, aby nemohlo dôjsť k ich
zámene a pevne pripevnené kolíkom k podloţiu, aby zostali počas skúšky na
pôvodnom mieste. Na konci kaţdej stopovej dráhy je poloţená jelenia zver, z
ktorej ratice boli pouţité na jej zaloţenie. Zver musí byť vyvrhnutá a dobre
zašitá. Koniec kaţdej stopovej dráhy musí byť označený jej číslom. Jednotlivé
stopové dráhy musia byť od seba vzdialené najmenej 300 metrov.
Rozhodca pred začatím práce na umelej stope oboznámi vodiča s typom znakov.
V momente priloţenia psa na nástrel začína rozhodca merať čas práce na stope,
ktorý zapíše do postrelového listu a oznámi vodičovi. Čas začatia stopovej práce
rozhodca na nástrele oznámi aj rozhodcovi na konci stopovej dráhy. Na konci
stopovej dráhy, v dostatočnej vzdialenosti od poloţeného kusa, rozhodcovia
sledujú príchod vodiča a psa ku zveri. Čas zaznamenajú aţ vtedy, keď ku zveri
príde vodič aj pes. Doporučuje sa, aby rozhodcovia a vodič boli počas
dohľadávky v spojení (mobil, vysielačky), aby v prípade zídenia zo stopy, alebo
inej nepredvídanej udalosti vedeli dorozumieť a rozhodcovia si vedeli oznámiť
medzi sebou začiatok a ukončenie práce. Vodič pracuje na stope úplne
samostatne bez rozhodcov. V prípade zistenia pomoci akýmkoľvek spôsobom
(vysielačka, telefón) znamená diskvalifikáciu a následné vylúčenie zo skúšok.

Za nájdenie kaţdého znaku získa pes 10 bodov. Znaky odovzdá vodič
rozhodcom na konci stopovej dráhy. Práca sa hodnotí ak pes nájde zver
v určenom časovom limite, pričom kritériom na zaradenie do ceny je čas
vypracovania stopovej dráhy a počet nájdených znakov. Vodič vedie psa na
farbiarskom remeni aţ na koniec stopovej dráhy, kde leţí zver.
Hodnotenie:
• Známkou 4 sa hodnotí pes pri vypracovaní stopy do 40 minút a nájdení
aspoň 2 znakov.
• Známkou 3 sa hodnotí pes pri vypracovaní stopy do 50 minút a musí byť
nájdený aspoň 1 znak.
• Známkou 2 sa hodnotí pes pri vypracovaní stopy do 60 minút a nemusí
byť nájdený ţiadny znak.
• Známkou 0 sa hodnotí pes ak stopu nevypracuje do 60 minút počet
nájdených znakov nerozhoduje.
4.Dohľadávka na prirodzenej pofarbenej stope
Disciplíny dohľadávka na remeni, durenie, hlasité stavanie a chuť do práce sa
skúšajú podľa skúšobného poriadku pre individuálne hlavné skúšky farbiarov, s
tým rozdielom, ţe sa môţu *robiť aj dohľadávky na diviačej zveri. V prípade
dĺţky stopy do 400 m a stári stopy 4–12 hodín sa pouţije koeficient 15, resp.
koeficient 25 pri stárí nad 12 hodín a pes môţe byť zaradený len do III . ceny.
Na rozdiel od IHF sa tu ruší povinnosť 30 min. stavania a dostrelenie sa vykoná
na pokyn rozhodcu aby bolo moţné čo najskôr ukončiť trápenie zveri.

XVII. ročník Memoriálu Fridricha Konráda 2018
Rozhodcovská tabuľka
Najniţšie
Známka
Počet
známky
pre Koef. za
bodov
cenu
výkon
I.
II. III.

Predmet

1 Posliedka s odloţením
a) na remeni
b) voľne

4
3

3
2

2
1

5
10

2 Nájdenie nástrelu

2

2

-

5

Práca na umelej
3 pofarbenej stope

4

3

2

2

1

-

10

x
4
3

x
3
2

2
2

15
25

4
3

3
2

2
2

30
45

6 Durenie

3

2

-

10

7 Hlasité stavanie

3

2

-

10

8 Chuť do práce

4

3

2

10

4 Nájdené znaky (na umelej
stope)
5a Dohľadávka na remeni
do400m
a) stopa 4-12 hod.
b) stopa staršia ako 12 h.
5b Dohľadávka na remeni
nad 400 m
a) stopa 4-12 hod.
b) stopa staršia ako 12
hod

Najniţší počet bodov

20

320 220 120

Výsledná cena:

Počet bodov spolu:

x/ pes môţe byť zaradený len v III.cene
Podpisy:

..........................
Hlavný rozhodca
Ostatní rozhodcovia:

...........................
Riaditeľ skúšok

.............................
Vodič psa

Poznámk
a

ZÁZNAMY ROZHODCU
1. Posliedka s odložením
a) na remeni......................................................................................................
b) voľne.............................................................................................................
2. Nájdenie nástrelu v min.....................................................................................
3. Práca na umelej pofarbenej stope (v min.)
vodič..................................................................................................................
..........................................................................................................................
4. Nájdené znaky na stope (poradové čísla)...........................................................
5. Dohľadávka na remeni
a) do 400 m, stopa 4–12 hod.............................................................................
b) do 400 m, stopa staršia ako 12 hod................................................................
c) nad 400 m, stopa 4–12 hod...........................................................................
d) nad 400 m, stopa staršia ako 12 hod..............................................................
e) aké znaky a množstvo farby sa našlo na nástrele............................................
f) dĺžka práce so psom na remeni......................................................................
g) koľkokrát sa vykonal predsled.......................................................................
h) koľkokrát bol pes priložený na stopu............................................................
6. Durenie
• dĺžka durenia a čas (v metroch a v min.).........................................................
7. Hlasité stavanie
• doba stavania, hlásenie (v min.)......................................................................
..........................................................................................................................
Deň a hodina:
• postrelenia zveri..............................................................................................
• priloženia psa na prácu....................................................................................
• ukončenia dohľadávky....................................................................................
Druh dohľadanej zveri:.....................................................................................
Zistený zásah …………………………………………………................………….
8. Chuť do práce....................................................................................................
…………………………………………………….........................…………………
Poznámky k práci psa a vodiča

DOTERAJŠÍ VÍŤAZI MFK
I. ročník 1985 Duchonka

HF BRIX Ucháč

Ján Macek

II. ročník 1987 Lopušná dolina

BF EROS Mahríkov kút

Ing. Daniel Slúka

III. ročník 1989 Rapotín

BF CÁR Hluchá dolina

Jozef Krška

IV. ročník 1991 Mýto pod Ďumb. BF KURO z Junčiarok

Ing. Karol Chvála

V. ročník 1993 Svarín

BF ENDY z Ančinho dvorka

Jaroslav Jurský

VI. ročník 1996 Betliar

BF SEMTEX Mahríkov kút

Luděk Jurajda

VII. ročník 1998 Pusté pole

BF GAUNER vom Wasgau

Reinhard Scherr

VIII. ročník 2000 Pezinok

BF ARON spod Orlovskej lúčky Alojz Jurčina

IX. ročník 2002 Liptovský Ján

BF BRITA Strážov-Zliechov

Marek Sirotný

X. ročník 2004 Topoľčianky

BF OĽA Fatra

Branislav Porubčanský

XI. ročník 2006 Bojnice

HF FRIKA von Hahntennjoch

Erich Gässner

XII. ročník 2008 Terchová

BF XERO vom Wolfsborn

Jens Böning

XIII. ročník 2010 Novoť – Mútne

BF CESY z Prameňov Turca

Branislav Porubčanský

XIV. ročník 2012 Tatranské Zruby BF IVENA od Margarétky

Pavol Sirotný

XV. ročník

2014 Zvolen

Peter Chrúst

XVI. ročník

2016 Stará Ľubovňa BF FATRA z Púčikovho dvora Slavomír Kocík

BF DAROS Vrátna dolina

Sponzori:
KCHF
SPZ - Bratislava
LESY SR, š.p. Banská Bystrica
Ing. Matej Hraško – Garmin
Miloš Belán – Fitmin
Vladimír Kašiak – IRISBOX
HAPPY DOG – Ing. Pavol Soták

Vitajte v Herľanoch

Herľany – miestný park pri gejzíre
GPS:
4848 03.7“S
2128 41,6“VGP

