ZAPROSZENIE

Klub Posokowca przy PZŁ
oraz Polski Związek Łowiecki
Zarząd Okręgowy w Opolu
organizuje

ks. Benedykt Gierszewski

Międzynarodową Ocenę Pracy
Posokowców w Naturalnym Łowisku
CACIT/ Res. CACIT

XII Memoriał
im. Księdza Benedykta Gierszewskiego,
założyciela Klubu Posokowca w Polsce,
który odbędzie się w Borach Stobrawskich
w dniach 28 listopada do 2 grudnia 2019 roku.

Do wzięcia udziału w nim zapraszamy przewodników
wraz z posokowcami hanowerskimi i bawarskimi
z Polski oraz z zaprzyjaźnionych Klubów Posokowca
Członków Międzynarodowego Związku Posokowców – ISHV.

Łowczy Okręgowy
ZO PZŁ w Opolu

Prezes
Klubu Posokowca przy PZŁ

Krzysztof Kukulski

Wojciech Galwas

Organizatorzy:
Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego
Klub Posokowca przy PZŁ
Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu

Patronat:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach

Komitet Organizacyjny:
Komisja Kynologiczna ZO PZŁ w Opolu
Zarząd Klubu Posokowca przy PZŁ
Nadleśniczy Nadleśnictwa Kluczbork – Paweł Pypłacz
Koordynatorzy poszukiwań – Maciej Kopeć, Witold Cieplik

Sędziowie:
Sędzia Główny – Wojciech Galwas
Sędziowie z zagranicy:
Aládar Varga, USHV-Węgry
Tassilo Schmidt, KBGS-Niemcy
Alfons Klamm, ÖSHV Austria
Josef Kouba, CMKCHB Czechy
Michal Strakoš, CMKCHB Czechy
Juraj Piecka , KCHF Słowacja
Ján Brnak, KCHF Słowacja
Vendrame Danilo, SHCI Włochy

Sędziowie z Polski:
Paweł Bocianowski
Grzegorz Lietz
Ryszard Nowicki
Tadeusz Wójcik
oraz asystenci kynologiczni

Oficjalny Sponsor Memoriału

https://trackerpolskagps.pl/

Sponsorzy:
Zarząd Główny PZŁ w Warszawie
RDLP Katowice
Klub Posokowca przy PZŁ
Nadleśnictwo Kluczbork
Nadleśnictwo Zamrzenica
Nadleśnictwo Tułowice
Firma Bio Garden dystrybutor karmy DOGenesis
Firma „Hubertus – Turist”- W. Cieplik
Sklep Myśliwski „Szóstak” Wieluń
F.H. "KNIEJA" Mariusz Rubiś
Sponsorzy indywidualni

Uczestnicy:
W Memoriale wezmą udział przewodnicy i sędziowie z następujących Klubów
Posokowca członków Międzynarodowego Związku Posokowców - ISHV:
Klub chovateľov farbiarov pri Slovenskom poľovnickom Zväze - KCHF
Českomoravský klub chovatelů barvářů při - ČMKCHB
Magyar Véreb Egylet (Ungarische Schweißhundverein) - USHC
Österreichischer Schweißhundeverein - ÖSHV
Klub für Bayerische Gebirgsschweißhunde e.V. - KBGS
Schweißhund Club Italien - SHCI
Klub Posokowca przy PZŁ

Przewodnicy z zagranicy:
Gablik Rudolf, KCHF Słowacja
CAR z Karlovického dvora, ur.07.07.2015, BGS, pies
Pellizzato Fausto,SHC Włochy,
ARGO Zakľuč , ur. 20.03.2016, BGS, pies
Schaffer Gerhard, ÖSHV Austria,
Anka von Annikas Alpengarten, ur. 22.05.2013, HS, suka
Tamás Bognár tel; USHV Węgry,
Szászvölgyi Aramis, ur. 10.04.2014, BGS, pies
Trojan Zdeněk,CMKCHB Czechy,
Jena Vrátná dolina, ur. 01.05.2014, BGS, suka
Witzel Uwe tel, KBGS Niemcy,
Quitte vom Pfingstberg, ur. 15.06.2013, BGS, suka

Przewodnicy z Polski:
Dulski Wojciech – Klub Posokowca
CEZAR Biały Trop, ur. 23.05.2015, BGS, pies
Filipiak Andrzej - Klub Posokowca
ANA Biały Trop, ur. 23.05.2015, BGS, suka
Maciąg Grzegorz – Klub Posokowca
DONA ze Starej Grobli, ur. 23.01.2014, BGS, suka
Włocławski Mikołaj – Klub Posokowca
CRUX Czarci Nos, ur. 22.06.2016, BGS, pies

Przewodnicy z kontrolnymi posokowcami:
Fornalczyk Michał – Klub Posokowca
ERGO Zimny Trop, ur. 07.08.2011, BGS, pies
Iwicki Robert – Klub Posokowca
ARES Kołobrzeski Rewir, ur. 24.05.2011, HS, pies

Regulamin Memoriału:
Memoriał odbędzie się na terenie lasów RDLP Katowice oraz RDLP Wrocław
i będzie nosił charakter poszukiwania naturalnego postrzałka zwierzyny
grubej (jeleń, daniel, dzik).
Sędziów i przewodników posokowców obowiązuje aktualny regulamin
oceny pracy posokowców w naturalnym łowisku zatwierdzony przez ZG
PZŁ
(w załączeniu).
Informacje dodatkowe:
•

Przewodnicy psów winni posiadać ich rodowód oraz aktualne
świadectwo szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.

•

Przewodnicy psów winni posiadać stosowny, jaskrawy ubiór do
poszukiwania postrzałków, gwintowaną broń myśliwską do
polowania na zwierzynę grubą w kal. min. 7 mm, pozwolenie na
broń oraz legitymację łowiecką.

•

Organizatorzy nie odpowiadają za szkody wyrządzone przez psy,
ani za utratę przez nie zdrowia lub życia.

•

Wyżywienie psa leży w gestii jego przewodnika lub właściciela.

•

Memoriał odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych.

•

Udział korony jest mile widziany, jednak musi ona
podporządkować się poleceniom sędziów i organizatorów.

•

Organizatorzy nie zabezpieczają dojazdu na prace w terenie. Jest
on możliwy własnymi środkami transportu, po uzyskaniu zgody
organizatorów.

Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia ponoszą uczestnicy
Memoriału. Wpisowe za zgłoszenie uczestnika wynosi 100 zł, płatne
po przybyciu na memoriał.

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Zakwaterowanie uczestników Memoriału w Zamku Myśliwskim
Bożejów koło Kluczborku. Adres: 46-030 Radomierowice, Bożejów 6

Zamek Myśliwski Bożejów położony jest na terenie Stobrawskiego
Parku Krajobrazowego w miejscowości Bożejów w gminie Murów,
odległość od Opola to ok. 40 km. Wybudowany został w 1801 roku, jako
posiadłość właściciela ziemskiego. W roku 1901 budynek został
przebudowany i zaczął pełnić funkcję Dworku Myśliwskiego. Przebywali w
nim podczas polowań m.in. syn arcyksięcia Ferdynanda i inni
przedstawiciele arystokracji pruskiej. Całą nieruchomość pozostawiono w
tradycjonalnym klimacie.
Obecnie Zamek dysponuje trzema różnymi salami do organizacji
przyjęć okolicznościowych i konferencji. Największa sala znajduje się w
przylegającej do zamku „Kuźni” i może pomieścić do 150 osób. Nad nią
znajduje się 15 pokoi hotelowych, 2 i 3 osobowych. W głównym budynku

znajduje się sala zamkowa. To kameralne miejsce, które może pomieścić do
35 osób. Na najwyższym piętrze Zamku znajduje się zamkowy Pub. Jest on
wyposażony w system audio, bar z zapleczem gastronomicznym, toalety
oraz salę do bilarda. W głównym budynku Zamku znajduje się również wiele
pokoi hotelowych, które mogą pomieścić od 2 do nawet 8-9 osób. Ponadto,
Zamek dysponuje również strefą SPA, która znajduje się w podziemiach
głównego budynku. Tuż przy obiekcie znajduje się wypożyczalnia rowerów
oraz plac zabaw dla dzieci. Do dyspozycji gości – bezpłatny parking, wybiegi
dla psów, tereny rekreacyjne nad stawami.

Adres hotelu:
„Zamek Myśliwski Bożejów”
46-030 Murów, Radomierowice, Bożejów 6
współrzędne GPS: N50o 55’ 34.403” E18o 3’ 19.767”
współrzędne Google: 50.926223 18.055491

Cennik za pobyt:
Cena za 1 dobę pobytu wynosi 150 zł za dobę od 1 osoby. W tej cenie
mieści się:
- nocleg,
- śniadanie w formie szwedzkiego bufetu,
- serwis kawowy (kawa, herbata, ciasteczka),
- lunch (gorący kociołek /gulasz, bogracz/, pieczywo),
- kolacja (zupa, cztery rodzaje mięsa, dodatki skrobiowe /kluski śląski,
klasyczne ziemniaczki, ziemniaczki opiekane/, surówki, napoje zimne
/woda, soki/).

Kolacja dla osób bez noclegu – 50 zł.
Bar z napojami czynny od godz. 11 do północy.
Koszt pobytu psa w pokoju – 20 zł za dobę.
Płatność za pobyt i wyżywienie gotówką lub kartą bankową.
Zamek „Bożejów” wystawia na życzenie faktury Vat.

Rezerwacja noclegów odbywa się za pośrednictwem
organizatorów memoriału.
Rezerwacje kierować na e-mail;
wojciechgalwas@wp.pl lub tel. +48 605 850 288.

Program Memoriału:
Czwartek – 28.11.2019 r.
1400-1700

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników memoriału
w Zamku Myśliwskim Bożejów.

1800

Prezentacja przewodników z posokowcami i komisji
sędziowskiej. Losowanie numerów.

1900

Wspólna kolacja uczestników Memoriału.

Piątek – 29.11.2019 r.
700 – 900

Śniadanie

800 - 900

Otwarcie Memoriału. Losowanie kolejności startowej.

900

Wyjazd na poszukiwania wg wylosowanej kolejności.

1400

Lunch.

1800

Odprawa sędziowska.

1900

Kolacja.

Sobota – 30.11.2019 r.
700 – 900

Śniadanie.

800

Zebranie sędziów i przewodników. Wyjazd na
poszukiwania wg wylosowanej kolejności.

1400

Lunch.

1800

Odprawa sędziowska.

1900

Kolacja.

Niedziela – 01.12.2019 r.
700 – 900

Śniadanie

800

Zebranie sędziów i przewodników. Wyjazd na
poszukiwania wg wylosowanej kolejności

1400

Lunch

1800

Odprawa sędziowska

2000

Wspólna biesiada, podsumowanie poszukiwań
Wręczenie nagród

Poniedziałek – 02.12.2019 r.
800 – 900

Śniadanie

900

Zakończenie poszukiwań zwierzyny
Wyjazd uczestników w drogę powrotną

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 oraz alpejskie gończe
krótkonożne, które posiadają dyplom minimum II stopnia z konkursów pracy
posokowców.
§2
Oceny dokonuje zespół minimum dwóch sędziów wyznaczonych wcześniej
przez Komisję Kynologiczną Okręgowej Rady Łowieckiej.
Po spełnieniu wymogów formalnych sędziowie udają się do łowiska i w oparciu
o wskazówki myśliwego, który postrzelił zwierzynę, naprowadzają zgłoszonego
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, dzika lub muflona. Biorąc pod uwagę konieczność jak
najszybszego poszukiwania postrzałka, należy czas rozpoczęcia skrócić do
minimum.
§5
Pies podlegający ocenie nie może poszukiwać zwierzyny, która została
postrzelona przez jego przewodnika czy właściciela.

§6
Pracę psów ocenia się w niżej podanych konkurencjach, z ustalonymi,
niezmiennymi 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 tylko 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/.
Ponadto 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 ocenę za pracę na otoku minimum „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 ocenę za pracę na otoku minimum „2”.
Dyplom III stopnia może otrzymać pies, który nie miał możliwości gonu i
osaczenia, a pracował po tropie starszym niż 6 godzin i dłuższym niż 400
metrów oraz otrzymał ocenę za pracę na otoku minimum „2”.

OBJAŚNIENIA I WSKAZÓWKI DO OCENY

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 spokojnie jak podczas
podchodu na polowaniu indywidualnym.
Pies winien znaleźć zestrzał i wskazać na nim istotne jego elementy, jak farbę,
ścinkę, odłamki kości itp. Następnie winien spokojnie pokazać trop i z kufą przy

ziemi podążyć nim, prowadzony na długim otoku /minimum 6 metrów/. Przy
znalezieniu farby czy innych śladów znajdujących się wysoko na trawach i
krzakach pies może unosić głowę do góry.
Pies winien wypracować trop ze wszystkimi jego szczegółami /nie pomijając
jego załamań i tropów powrotnych/, nie schodząc na inne krzyżujące się tropy.
Może je jednak zaznaczyć.
Nie jest błędem podążanie tropem krzyżującym się kilka metrów, o ile pies
sam powróci na trop właściwy. Zdrowa zwierzyna stojąca 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 przekonania, że ranna zwierzyna jest nie do dojścia.
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, gdy ranna
zwierzyna podniesie się przed psem i odejdzie. Przewodnik powinien ten fakt
zgłosić sędziom i tylko za ich zgodą wypuścić psa na tzw. „gorący trop”.
Wypuszczony pies powinien natychmiast podążyć tropem postrzałka,
prowadząc wytrwały gon, aż do dojścia i zatrzymania rannej zwierzyny.
Gdy pies podąży omyłkowo śladem zdrowej zwierzyny, musi sam przerwać gon
i powrócić do przewodnika.
Oceniając gon należy zwrócić uwagę na to czy pies głosi zwierzynę po tropie,
czy goniąc na oko. Patrzymy na to czy pies wraca bez powodu do przewodnika
i czy musi być przez niego, zachęcany do dalszej pracy. Zwracamy także uwagę
na to jak często taka sytuacja ma ewentualnie miejsce. Należy brać pod uwagę
czy pies podąża wytrwale za ranną zwierzyną, szczekając z pasją czy daje głos
słabo i rzadko.
Najwyższą ocenę otrzymuje pies przy wytrwałym i głośnym gonie. Pies, który
nie daje głosu po dostrzeżeniu rannej zwierzyny, nie może być oceniony.

3. Osaczenie (stanowienie)
Kiedy postrzałek zostanie zatrzymany przez psa w jednym miejscu, pies
powinien donośnym głosem oszczekiwać go bez przerwy.
Pies nie ma obowiązku przytrzymywać zwierzyny. Pod żadnym jednak
pozorem nie wolno mu jej pozostawić, aż nie opuszczą jej siły.
Strzał łaski możliwy jest za zgodą sędziów; strzał ten z reguły oddaje
przewodnik psa lub myśliwy.
4. Oszczekiwanie lub oznajmianie martwej zwierzyny:
Oszczekiwanie i oznajmianie martwej zwierzyny powinno zostać szczegółowo
ocenione.
Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt w jaki sposób pies oszczekuje martwą
zwierzynę, czy głośno z pasją, czy też ze strachu. Psa można uznać za
oszczekiwacza tylko wtedy, gdy odnalazł martwego postrzałka, został przy nim,
oszczekiwał go co najmniej 10 minut przywołując w ten sposób przewodnika,
który nie jest w zasięgu jego wzroku.
Oznajmiacz, po znalezieniu martwej zwierzyny, wraca do przewodnika i daje
mu do zrozumienia o jej znalezieniu i prowadząc go następnie do niej.
Sposób oznajmiania musi odpowiadać sposobowi zgłoszonemu uprzednio
sędziom.
5. Zachowanie przy martwej zwierzynie:
Pies musi pozostać sam przy martwej zwierzynie, a sędziowie obserwują go z
odpowiedniej odległości. Jeśli pies doprowadził do martwej zwierzyny na
otoku, musi zostać pozostawiony sam, a wszyscy uczestnicy odchodzą na bok,
aby pies pokazał, w jaki sposób zachowuje się bez wpływu przewodnika.
Pies nie może narzynać zwierzyny. Oblizywanie rany postrzałowej jest
dozwolone. Pies o dużym temperamencie będzie suknię zwierzyny gryźć, a
nawet szarpać. Sędzia musi 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 zabezpieczenie dla
zespołu sędziowskiego doświadczonego psa kontrolnego, jak i znającego
dobrze teren przewodnika. Ma to służyć zagwarantowaniu efektywnego i
humanitarnego zakończenia poszukiwań.

Ocena pracy posokowców w naturalnym łowisku
Limity
Suma punktów
Współczynnik

Konkurencje

80

70

60

Dyplom
I st.

II st.

III st.

Oceny
1

Praca po naturalnym tropie postrzałka

15

3

2

2

2

Zachowanie przy martwej zwierzynie

5

3

2

2

3

Współpraca z przewodnikiem

5

2

-

-

Konkurencje dodatkowe
1

Gon

5

3

2

-

2

Stanowienie

5

3

2

-

3

Oszczekiwanie lub oznajmianie

5

3

2

-

Najwyższa liczba punktów do zdobycia, bez konkurencji dodatkowych:
25 x 4 = 100
dodatkowo: albo 10 x 4 = 40
albo 5 x 4 = 20

