


Súťaž o Tatranský pohár slovenských kopovov (ďalej TPSK) sa organizuje spravidla každý druhý rok ako 
národná súťaž slovenských kopovov s udeľovaním titulov CACT a Víťaz Tatranského pohára. Súťaže sa 
môžu zúčastniť slovenské kopovy, ktoré v deň konania súťaže majú minimálne 2 roky. Ďalej musí spĺňať 
tieto podmienky:  

-skúšok sa môžu zúčastniť 6 slovenských kopovov 
- musí byť zapísaný v niektorej z FCI uznaných plemenných kníh 
- musí mať úspešne absolvované skúšky poľovnej upotrebiteľnosti na dohľadávanie jelenej,  
  danielej, muflonej a diviačej zvery - PF, FD/SD min. IIl.c. 
- vodič kopova musí byť členom Klubu chovateľov slovenských kopovov 
 

Kopov, ktorý dosiahne najvyšší počet bodov v I. cene získa titul  
„Víťaz Tatranského pohára slovenských kopovov“ a čakateľstvo na národného šampióna práce – CACT.  
Kopov, ktorý sa v I. cene umiestni ako druhý v podarí získa titul Res. CACT.  
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Tatranský pohár slovenských kopovov 2015 

Ing. Lubomír Machiniak  - r iaditeľ OZ Liptovský Hrádok  

Ing. Michal Králik  - predseda UPS Pr ibylina  

MUDr. Adrian Kališ PhD. -  predseda KCHSK 

Ing. Tibor Kabzan - predseda OPK Liptovský Mikuláš 

Čestné predsedníctvo 



Na Tatranský pohár sa môžu prihlásiť psy a suky slovenských kopovov, ktoré dosiahli v deň konania sú-

ťaže vek 2 roky a majú absolvované skúšky duričov (alebo farbiarske skúšky duričov) a predbežné skúš-

ky farbiarov.  

Psy zahraničných účastníkov musia mať absolvované skúšky z výkonu platné v krajine, ktorú zastupujú. 

 

Štartovné vo výške € 50,– sa platí po potvrdení 

prijatia na súťaž na číslo účtu KCHSK 

Prihlášky na Tatranský pohár  sa podávajú 

podľa pokynov na www. slovenský-kopov.sk 

Uzávierka pr ihlášok: 10. september  2014 

 

Vodiči psov pri veterinárnej prehliadke predlo-

žia veterinárny preukaz (zahraničný účastníci 

PET PASSPORT), v ktorom musí byť záznam o 

tom, že pes bol očkovaný proti besnote, psinke, 

parvoviróze a hepatitíde nie viac ako 1 rok a nie 

menej ako 3 týždne pred súťažou.  

Pri žrebovaní odovzdajú vodiči psov hlavnému rozhodcovi preukaz o pôvode psa. 

Usporiadateľ neručí za škody spôsobené psom počas súťaže, ani za stratu a poranenie psa. Kŕmenie psa 

si zabezpečuje vodič sám. 

Vodič musí mať platný poľovný lístok a zbrojný preukaz, musí mať so sebou vhodnú zbraň na lov ratico-

vej zveri, farbiarsky remeň, signálnu pomôcku na privolanie psa a vhodné ustrojenie, pretože súťaž sa 

bude konať za každého počasia. 

Všeobecné pokyny 

Ing. Ján Vrbenský  

Ing. Peter Láni 

Ing. Miroslav Priechodský, PhD. 

Rozhodcovský zbor: deleguje ÚRSPZ na podnet KCHSK 
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Tatranský pohár slovenských kopovov 2015 

24.10.2015 Pribylina 

 7.30—Zraz (hotel AKADEMIK) 

 8.00—Nástup  

 8.30—práce na umelo založených  stopových dráhach 

 8.30—práce na prirodzených stopách 

 18.00—spoločenský večer a zhodnotenie dňa 

          —prezentácia GPS obojku TEK 2.0 Sport Dog 

 

25.10.2015 Pribylina 

 8.00—Nástup  

 8.30—preskúšanie výcvikových disciplín 

 12.00—vyhodnotenie a slávnostné ukončenie skúšok 

 

V priebehu dňa budú priebežne vykonané prirodzené práce v revíri. 

Program  
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