
              
 

Klub chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov 
pod záštitou SPZ, SKJ a FCI 

za spolupráce 
GILTRADE, s. r. o. 

PZ Havran I. Radošina a PZ Dolinka Veľké Dvorany – Hajná Nová Ves 
 

usporiada dňa 04. 10. 2014  
 

Medzinárodný pohár Klubu chovateľov slovenských hrubosrstých  
stavačov 

 so zadávaním titulu Klubový víťaz, CACIT, CACT  
 

 
 
 

 
 
 



 
Čestné predsedníctvo: 

 PaedDr. Pavol Goga, poslanec NR SR 
 PaeDr. Imrich Šuba, viceprezident CIC, riaditeľ kancelárie SPZ a SPK 
 JUDr. Marta Kolková, starostka obce Radošina 
 Igor Koma, starosta obce Hajná Nová ves 

 
Riaditeľ skúšok:  

 Ľubomír Mihálik, predseda PZ Havran l. Radošina 
 
Organizátori: 

 členovia klubu KCHSHS 
 členovia PZ Havran l. Radošina  
 členovia PZ Dolinka Veľké Dvorany - Hajná Nová Ves 

 
Program: 
7:45 h – zraz  na poľovníckom dome PZ Havran l. Radošina 
8:00 h – prezentácia, veterinárna prehliadka 
8:15 h – slávnostné otvorenie a žrebovanie 
8:30 h – odchod do revíru 
16:00 h – vyhodnotenie a ukončenie skúšok 
 

Uzávierka prihlášok do 25. 09. 2014 
 

 
Prihlášky sa zasielajú a potvrdzujú na adrese:  
Mgr. Andrej Siget, kpt. J. Nálepku 550/50, 956 05 Radošina, asiget@centrum.sk,  
0907 982 952. 
 
Potvrdenie prihlášok do 30. 09. 2014. 
 
Štartovací poplatok pre SHS: 
JSS – 25 € 
ŠSVP – 20 € 
 
Ostatné plemená: 
JSS – 35 € 
ŠSVP – 30 € 
 
 
Štartovné je možné zaplatiť:  

 na číslo účtu: 2044222456/0200  
 na adrese: Lucia Funtová, Nitrianska Blatnica 470, 956 05 Radošina.  

 
 

mailto:asiget@centrum.sk


 
 
Všeobecné ustanovenia: 
Medzinárodný pohár Klubu chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov je 
vrcholným podujatím slovenských hrubosrstých stavačov s medzinárodnou účasťou 
so zadávaním titulov Víťaz pohára SHS, CACIT, CACT.  
Súťaž prebieha podľa platného skúšobného poriadku SPZ pre jesenné skúšky 
stavačov a skúšky z vodnej práce. Víťazom súťaže Medzinárodného pohára 
KCHSHS sa stáva jedinec SHS, ktorý najlepšie absolvuje obidve skúšky, zároveň 
získa aj titul Víťaz pohára SHS. 
Titul CACIT získa prvý v poradí s najvyšším počtom bodov z obidvoch skúšok 
s umiestnením v I. cene bez rozdielu plemena. Najlepší jedinec z každého plemena, 
umiestnený v I. cene, získa čakateľstvo na Šampióna práce SR CACT.  
Na súťaži sa môžu zúčastniť stavače všetkých plemien (prednostne plemena 
slovenský hrubosrstý stavač – organizátor si vyhradzuje právo výberu), každého 
veku, zapísané v plemenných knihách uznaných FCI a bez ohľadu na predtým 
absolvované skúšky.  
 
Veterinárne pokyny: 
Pri veterinárnej prehliadke predloží vodič platný očkovací preukaz alebo pas 
spoločenského zvieraťa, v ktorom budú potvrdené všetky náležité očkovania 
vykonané min. jeden mesiac a maximálne jeden rok pred konaním súťaže. Zo skúšok 
budú vyradené zranené psy, hárajúce feny alebo inak nespôsobilé psy. 
 
Finančný príspevok: 
Prezídium Slovenského poľovníckeho zväzu schválilo príspevok pre plemeno 
slovenský hrubosrstý stavač za účasť na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti 
nasledovne: 

 JSS I. cena – 50 € 
 JSS II. Cena – 40 € 

 

Medzinárodný pohár Klubu chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov 

sponzoruje firma GILTRADE, s. r. o., predajca krmív pre psov, mačky a fretky. Viac 

informácií o ich ponuke nájdete www.gilpa.sk a www.sofiaservis.sk. 
 
 
 
 
 
                                     Mgr. Andrej Siget                             
                                                                                        predseda KCHSHS       

http://www.gilpa.sk/
http://www.sofiaservis.sk/

