
                       

 

 

 

 

                                                                                     při ČMKJ v Praze 

ve spolupráci s ČMKU, ČMKJ a OMS Cheb pořádá ve  

        vlastní honitbě Lesů ČR LZ Kladská 

         

II. ročník 

Putovní pohár Mezinárodního 

    sdružení klubů chovatelů 

    slovenských kopovů 

(PP MZKCHSK) 
se zadáním titulů:  

      Vítěz Putovního poháru MZKCHSK 

      CACIT, CACT, res. CACIT, res. CACT 

      pro plemeno Slovenský kopov  

9. - 10. 12. 2022 

 



 

                        II. ročník Putovní pohár Mezinárodního 

                              sdružení klubů chovatelů slovenských 

                              kopovů 

 

datum konání:  9. - 10. 12. 2022 
 

 

Program soutěže: 
 

čtvrtek 8. 12. 2022 
 

19:00   sraz Lovecký zámeček Kladská, ubytování 

20:00   přejímka psů, rozlosování a volný program 

 

 

pátek 9. 12. 2022 

7:00   snídaně 
 

           8:00   slavnostní zahájení LZ Kladská, začátek lovu (2 leče) 
 

         16:00  předpokládané ukončení prvního dne soutěže, 

                                návrat do Loveckého zámečku Kladská 
 

         19:00  slavnostní večeře účastníků  

sobota 10. 12. 2022 

7:00   snídaně 
 

           8:00   zahájení druhého dne soutěže, začátek lovu (1 leč) 
 

         12:00  předpokládané ukončení druhého dne soutěže, 

                                 návrat do Loveckého zámečku Kladská 
 

         16:00   slavnostní výřad s ulovenou zvěří a vyhlášení výsledků 

                                II. Ročníku PP MZKCHSK 

 



 

 

       Upozornění: 

Rozhodčí, vůdci psů a pozvaní hosté mají ubytování a stravu 

zajištěnu. Ostatní účastníci si mohou ubytování domluvit u pana 

Jana Trčky. Nejpozději 14 dnů před konáním akce je nutné nahlásit 

vrchnímu rozhodčímu jméno a příjmení účastníka, číslo jeho LL a ZP. 

Na této soutěži se nezadává lovecká upotřebitelnost. 
 

 

Organizační výbor akce: 
Čestné předsednictvo:              Ing. Jan Němický 

                                                                  Jiří Trepka 

                                                                      Mgr. Petr Šupík 

Pořadatelský sbor:  

Ředitel soutěže:                 Mgr. Petr Šupík 

Vrchní rozhodčí:                Ing. Libor Beníček 

Rozhodčí:               deleguje ČMKJ na návrh KSK 

Organizace:                                    Jiří Trepka 

Ekonom:                         Jan Trčka 

Odpovědná osoba:             Mgr. Petr Šupík 

Veterinární služba:              MVDr. Markéta Janochová 

Ubytování:                     Jan Trčka 

                                                                          pokladnik@slovenskykopov.cz 

                                                                                 tel: +420 603 259 136 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pokladnik@slovenskykopov.cz


 

 

Všeobecná ustanovení: 

 
- Poplatek za psa 3000 Kč nebo 130 EUR bude vybírán při prezentaci 

- Na soutěži se bude posuzovat dle platného mezinárodní řádu FCI pro Putovní pohár 

MZKCHSK. 

- Během zkoušek je nutné dodržovat veterinární zákon č. 166/1999 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a Zákon na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 ve znění 

pozdějších předpisů. 

- Zkoušky jsou vypsány pro plemeno slovenský kopov. 

- Ztotožnění psa s Průkazem původu se provádí kontrolou čipování psa 

- Vůdce psa musí být ustrojen dle mysliveckých tradic, musí mít u sebe průkaz původu 

psa, potvrzení o vakcinaci, lovecký lístek, zbrojní průkaz a zbraň  

včetně průkazu zbraně a dostatečný počet nábojů (pokud lovecký lístek  

a zbrojní průkaz vlastní) a platný doklad o pojištění odpovědnosti.  

- Zahraniční účastníci musí mít platný lovecký lístek pro zahraniční lovce a pojištění 

proti škodám při výkonu práva myslivosti 

- Vůdce psa ručí za veškerou psem způsobenou škodu, pořadatel nenese odpovědnost 

za případnou ztrátu psa. 

- Vůdce psa může podat námitku proti ohodnocení psa v případě porušení ZŘ  

a to ihned po oznámení výsledku, rozhodčí jsou povinni námitku ihned vyřešit. 

V případě podání námitky vůdce složí pořadateli jistinu ve výši 1 000 Kč, která bude 

vrácena v případě oprávněnosti námitky. V opačném případě částka propadá ve 

prospěch pořadatele. Ve sporných případech s konečnou platností rozhodne vrchní 

rozhodčí. 

- Zkoušky se konají za každého počasí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 Statut putovního poháru: 

Putovní pohár Mezinárodního sdružení klubu chovatelů slovenského kopova  
(dále jen PP MZKCHSK) je vrcholnou soutěží slovenských kopovů ve státech, 
které jsou členy, nebo čekateli MZKCHSK. Organizuje jej Mezinárodní sdružení 
klubu chovatelů slovenských kopovů, ve spolupráci s Klubem chovatelů 
slovenských kopovů (KCHSK), jako mezinárodní, nebo národní zkoušky, pod 
záštitou Slovenského poľovníckeho zväzu, Slovenskej kynologickej jednoty a 
Mezinárodní kynologické federace FCI, na prezentaci a porovnání výkonu 
slovenských kopovů v členských zemích MZKCHSK. 

 
Na Putovní pohár MZKCHSK je možné přihlásit slovenské kopovy, kteří jsou 
zapsáni v plemenných knihách FCI. Startovat může maximálně 12 kopovů, každý 
členský stát MZKCHSK, stejně tak čekatel členství, deleguje jednoho startujícího 
a pořadatel PP MZKCHSK doplní startující do celkového počtu 12 psů.  

Domovská země Slovensko, pořádá PP MZKCHSK každé dva roky, ostatní 
země se v pořádání střídají. Slovenští kopovi ze Slovenska musí mít absolvované 
zkoušky honičů minimálně ve II.ceně a musí být vybráni KCHSK na Putovní pohár. 
Psi zahraničních členů musí mít absolvované zkoušky z výkonu platné pro danou 
zemi, kterou zastupují. Přihlášky na PP MZKCHSK přijímají statutární zástupci 
MZKCH-SK a KCHSK.  
Na PP MZKCHSK se zkouší podle platného mezinárodní zkušebního řádu FCI pro 
Putovný pohár MZKCHSK tak, aby měli vytvořené stejné podmínky všichni 
soutěžící. V případě slabšího zazvěření černou zvěří a malého počtu 
hodnocených kopovů na černou zvěř, může být poskytnuta náhradní leč. Sbor 
rozhodčích deleguje země, kde se PP MZKCHSK organizuje podle zkušebního 
řádu, na návrh zástupců členských států, kteří jsou schválenými statutárními 
zástupci MZKCHSK a KCHSK. 
 

Slovenští kopovi, kteří dosáhli nejvyššího počtu bodů a umístěním v I. ceně, 
získávají titul „Vítěz PP MZKCHSK“ a čekatelství na mezinárodního šampiona 
práce CACIT, v případě, že je soutěž organizovaná jako mezinárodní, nebo 
čekatelství na národní ho šampiona práce CACT, v případě, že je soutěž 
organizovaná jako národní. Druhý v pořadí s umístěním v I. ceně získává titul res. 
CACIT, nebo res. CACT. Zároveň je možné udělit i titul „ diviačar“. V případě 
stejného výsledků více jedinců se pořadí stanoví ve smyslu mezinárodního 
zkušebního pořádku FCI a zkušebního pořádku pro zkoušky honičů na černou 
zvěř. 
Náklady spojené s organizací PP MZKCHSK si každý člen MZKCHSK, stejně tak 
vůdců a rozhodčích zabezpečuje na svoje náklady. Výše startovného a propozice 
určuje země, ve které se PP MZKCHSK bude konat. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


