
 

Výběr na XI. MS SK 

 

datum: 9.10.2021 

čas:      od 9:00 

místo:  Obora Tuř - obora je značena z obce Tuř u Jičína.  

           U brány volejte na telefonní číslo 602 487 626 

                                              

 

 

 

 

                                                          QR Code  

                                             Google Maps příjezdové brány 

Program: 

9:00   – nástup, popis posuzovaných kritérií a program celého dopoledne 

9:15   – rozlosování pořadí psů a začátek výběru 

13:00 – předpokládané ukončení a vyhlášení výsledků 

 

Pro koho je výběr určen 

Pro všechny zájemce o účast na XI. MS SK, kteří mají splněné tyto kritéria: 

- Věk v době konání XI. MS SK minimálně 24 měsíců 

- Absolvované IHZ-SK v I. ceně 

- Zapsaní v České republice pod ČLP 

- Majitel psa musí být členem KSK 

Pro zájemce o účast na XI. MS SK z České republiky je garantováno 

minimálně 6 startovacích míst, s tím ž v případě neúčasti zahraničních 

účastníků můžou doplnit počet účastníků do počtu 10. 

Přihlášky zasílejte na adresu: 

Libor Beníček 

e-mail: vycvikar_morava@slovenskykopov.cz 

přihlášky jdou ke stažená na stránkách www.slovenskykopov.cz  - 

Dokumenty – Přihlášky a žádosti 

mailto:vycvikar_morava@slovenskykopov.cz
http://www.slovenskykopov.cz/


 

 

 

Hodnocení výběru na XI. MS SK 

Protože v podmínkách účasti máme stanovené absolvování CS-SK jako 

podmínku pro účast na MS SK, bude pořadí zájemců stanoveno podle 

následujícího klíče: 

1. účast na CS-SK ano/ne 

2. počet bodů získaných na výběru 

3. získaný titul „Diviačiar" 

4. věk v době konání MS – SK (mladší před starším) 

5. body získané na CS-SK 

 

Pro zájemce, kteří absolvovali výběr v minulém roce, a nebudou se moci 

zúčastnit letošního výběru, bude započítán počet získaných bodů 

z minulého roku.  

Pro zájemce, kteří absolvovali výběr v minulém roce, a přijedou na výběr i 

letos, bude započítán vždy lepší výsledek z obou let. 

 

Popis:  

Výběr bude probíhat při lovu v uznané oboře. 

Posuzování bude zaměřeno především na schopnost psa vyhledat a 

dostatečně ostře pracovat na černé zvěři.  

Hodnocení bude probíhat podle kritérií představených na nástupu. 

Výsledkem hodnocení bude součet bodových ohodnocení jednotlivých 

disciplín.  

 

 

 

Ing. Libor Beníček 

výcvikář pro Moravu 

KSK 

 


