
 
 

Obvodná poľovnícka komora Dunajská 
Streda, Okresná organizácia SPZ Dunajská 

Streda a Klub chovateľov hrubosrstých 
stavačov  

Usporiada dňa 3. septembra 2022  
v revíri PZ Okoč   

Ž i t n o o s t r o v s k ý    p o h á r   V. r o č n í k 
Súťaž    pole-voda 

CACIT, Res. CACIT, CACT, Res. CACT 
 

  



Všeobecné  ustanovenia: 

Žitnoostrovský pohár je medzinárodná súťaž stavačov na Slovensku. Stavač ktorý 
dosiahne najvyšší  počet bodov v I. cene, získa titul Víťaz Žitnoostrovského pohára,  môže 
mu byť priznané  čakateľstvo na medzinárodného šampióna práce – CACIT. Stavač ktorý sa 
umiestnil v I. cene ako druhý v poradí, môže získať Reserve CACIT. Najlepší jedinec 
z každého plemena, umiestnený v I. cene, môže získať CACT, druhý v poradí z plemena 
s umiestnením v I. cene môže získať Reserve CACT. Na Žitnoostrovský pohár sa môžu 
prihlásiť všetky plemená stavačov max. 24 psov. Stavač musí byť zapísaný v plemennej knihe 
uznanej FCI.   

Pokyny pre vodičov: 

• Vodič psa musí prísť na skúšky včas,  poľovnícky ustrojený a s príslušnou zbraňou. 
Vodič musí pri veterinárnej prehliadke predložiť platný veterinárny preukaz psa, 
v ktorom musí byť zaznamenané očkovanie proti besnote, psinke a parvoviróze nie 
viac ako 1 rok a nie menej ako 30 dní. 

• Vodič musí pri prehliadke predložiť platný preukaz člena SPZ,  zbrojný preukaz a 
preukaz zbrane. Ak nie je členom SPZ, musí predložiť doklad o poistení. 

• Skúšky sa konajú za každého počasia. Zo skúšok budú vylúčené psy choré a 
honcujúce sa suky. 

• Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú stratu alebo poranenie psa. 
• V prípade podania protestu proti porušeniu skúšobného poriadku musí vodič zložiť 

finančnú záruku 50 EUR, ktorá sa mu vráti len vtedy, ak hlavný rozhodca uzná 
oprávnenosť protestu. Protest možno podať najneskôr do vyhlásenia výsledkov 
skúšok. 
 

Štartovný poplatok vo výške 100,00 € je možné uhradiť prevodom alebo poštovou poukážkou  
na uvedený  účet  najneskôr do termínu uzávierky prihlášok. Pre štartujúcich zo zahraničia 
štartovný poplatok je 120,00 €. Prihlášky vrátane platby sa prijímajú do 26.08.2022. Pokiaľ 
platba neprebehne do termínu, prihláška nebude prijatá. Záväzné prihlášky, spolu s kópiou 
rodokmeňa a kópiou dokladu o platbe posielajte na adresu: polovnik@real-net.sk 

 

Tel:     0911/242044 

 

Bankové spojenie: číslo účtu:  0021872924/0900 
                               IBAN:   SK16 0900 0000 0000 2187 2924 
         SWIFT(BIC):  GIBASKBX 
                               variabilný symbol: Priezvisko  
 
 
 
Prihlášky budú potvrdené elektronicky, preto do prihlášky uveďte svoju e- mailovú adresu ! 



 
 

Ubytovanie: 
Ubytovanie bude zabezpečené na poľovníckej chate PZ Okoč. Ubytovanie účastník hradí 
sám. V prípade záujmu o ubytovanie kontaktujte na tel. číslo: +421903228089- Mikuláš 
Varga.  

Stravovanie: 
Stravovanie bude zabezpečené na poľovníckej chate v Okoči.Stravovanie účastník hradí sám 
 
Program: 
Sobota            03.09.2022 
07:00- 08:00 hod raňajky pre rozhodcov, príjem psov, veterinárna prehliadka psov 
08:30 hod. slávnostné otvorenie  
09:00 hod. odchod do revírov 
17:00 hod. predpokladané ukončenie a vyhlásenie výsledkov    
 

Organizačný výbor: 

Ing. Arpád Figura, PhD. - predseda organizačného výboru, predseda OkO SPZ 
Mgr. Martin Barantal  - predseda KCHHS 
Varga Mikuláš  -  kynologický referent  OkO SPZ 
Rigo Miroslav   - Predseda DR KCHHS 
 
 
 
Ing. Arpád Figura, PhD.        Mgr. Martin Barantal               Mikuláš Varga                  
  predseda OkO SPZ               predseda klubu KCHHS          kynologický referent 



 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


