13-14.11.2021
PZ Les Stará Turá
Okr. Nové Mesto nad Váhom

pri Slovenskom poľovníckom zväze

Vás srdečne pozýva na memoriál Jozefa Sedlačka
S udelením titulu
Klubový víťaz 2021, Diviačiar, CACIT/RCACIT/CACT / RCACT

Stará Turá 13-14.11.2021
Skúšky sa budú konať v poľovnom revíri :
Les / PZ Les Stará Turá
Organizátor : KCHD / PZ Les Stará Turá / OPK Nové Mesto nad Váhom

Centrum MJS: Rekreačné zariadenie Javorinka – Dubník ,
požiarna zbrojnica Stará Turá – Papraď

Kynológ a milovník prírody Jozef Sedlačko
(17.3.1933 – 31.8.1994)
Jozef Sedlačko sa narodil 17.3.1933 v Širokom. Napriek ťažkým rodinným
pomerom nadobudol lesnícke vzdelanie ,štúdiom popri zamestnaní získal
maturitu a absolvoval postgraduálne štúdium. Bol uznávaným lesným
odborníkom a dlhé roky bol vedúcim polesia v Spišskom Podhradí a vedúcim
lesnej správy Levoča . Celý svoj život odovzdal starostlivosti o rodinu , lesom
,poľovníctvu a kynológii. Patril medzi šťastnú generáciu nadšených poľovníkov
a po boku dedka Slimáka vybudovali našu poľovnícku kynológiu na svetovú
úroveň. Stal pri zrode Klubu chovateľov duričov , bol dlhoročným členom výboru
KCHD a vycvikarom , posudzoval na nespočetnom množstve skúšok a výstav . Na
vysokej úrovni zorganizoval na Spiši prvé celoštátne a medzinárodne súťaže
duričov . 42 rokov bol poľovníkom, viac ako 30 rokov (až do svojej smrti)
predsedom kynologickej komisii OV SPZ Spišská Nová Ves . Podieľal sa aj na
výchove nových poľovníkov. V 60-tých rokoch začal u nás s chovom Štajerského
duriča . Za pomoci Kolomana Slimáka sa mu podarilo toto plemeno stabilizovať
a predovšetkým vďaka nemu ma pevne miesto v našej poľovníckej kynológii.
Chovateľská stanica SPOD SĽUBICE bola základom pre rozšírenie Štajerského
duriča na Slovensku i v Čechách a vyprodukovala desiatky kvalitných šteniat . Bol
človekom ,ktorý si vedel svojím ,, sedlačkovským humorom “ získať ľudí na každej
spoločenskej úrovni. Jeho neopakovateľný prirodzený humor a vtip obohatil
mnohé poľovačky a kynologické podujatia, na ktoré sa ešte dlho bude spomínať.
V budovaní a rozvoji poľovníckej kynológii mu pravom patri čestne miesto.
Z vďaky za jeho viac ako tridsaťročnú prácu v kynológii Klub chovateľov duričov
usporadúva
na
jeho
počesť
klubové
skúšky
duričov
ako
Memoriál Jozefa Sedlačka pre plemena duričov , teriérov, jazvečíkov a sliedičov.

Česť jeho pamiatke

Čestné predsedníctvo :
PaedDr. Imrich Šuba, PhD.,

Riaditeľ kancelárie SPK a SPZ

Ing. Jozef Jursa CSc.,

Predseda KR SPZ a SPK

Ing. Marián Konečný

Vedúci odboru kynológie SPZ a SPK

Július Bunda

Predseda Klubu chovateľov duričov

Ing. Juraj Mrázik

Predseda OPK/OkO.SPZ. Nové Mesto nad Váhom

Rudolf Hladek

Vedúci kancelárie OPK Nové Mesto nad Váhom

Ing. Ivan Durec

Riaditeľ Lesotour s.r.o Stará Turá

Ing. Michal Dudák

Riaditeľ Ozvl SR š.p. Kežmarok

Jaroslav Šimo

Predseda kyn. kom. OPK, Nové mesto nad Váhom

Viliam Masár

Predseda kyn. kom. Rg.PK a SPZ. Senica

Michal Popovič

Vojenské lesy Malacky

Organizačný výbor :
Riaditeľ podujatia : Rudolf Slimák

Predseda PZ Les-Stará Turá

Správca podujatia : Ondrej Janso

Kynologický ref. PZ Les-Stará Turá

Vedúci prac :

Pavol Pôbiš

Výcvikár KCHD

Radoslav Jánošik

Člen výboru KCHD

Poľovačka : Ján Durec

Poľovný hospodár PZ Les-Stará Turá

Stanislav Dudák

Odvaha :

Umelo založene stopy

: Ondrej Jasno a kol.

Koordinátor súťaže : Milan Skovajsa, Ing. Jozef Sedlačko
Ekonóm :

Jaroslav Kantor

Ekonóm KCHD

Veterinárna služba : MVDr. Renáta Stachovičová
Rozhodcovský zbor :

Na návrh KCHD deleguje ústredie SPZ Bratislava

Program :
Piatok 12.11.2021
17:00 hod. Zraz účastníkov MJS Rekreačné zariadenie Javorinka - Dubník
17:30 hod. Prezentácia vodičov psov ,kontrola PP. Veterinárna prehliadka psov
18:00 hod. Porada rozhodcov a organizačného výboru
19:15 hod. Žrebovanie poradia psov

Sobota 13.11.2021
7:15 hod. Presun na miesto zahájenia MJS požiarna zbrojnica časť mesta Stará
Turá - Papraď
8:00 hod. Slávnostné otvorenie Memoriálu Jozefa Sedlačka
8:30 hod. Presun do revíru / spoločná poľovačka /
15:00 hod. Ukončenie poľovačky / výrad /
19:00 hod. Zhodnotenie prvého dňa MJS Rekreačné zariadenie Javorinka Dubník

Nedeľa 14.11.2021
7:30 hod. Presun na práce do oplôtku a do revíru
8:00 hod. Zraz pri oplôtku na Jazvinách u S. Dudáka
15:00 hod. Predpokladané ukončenie MJS a slávnostné vyhlásenie výsledkov
Memoriálu Jozefa Sedlačka

Všeobecné pokyny :
Účastnícky poplatok na MJS. člen KCHD -

50 eur.

Účastnícky poplatok na MJS. nečlen KCHD – 80 eur.
Ubytovanie : Rekreačné zariadenie Javorinka-Dubník 1054, 916 01 Stará Turá
Ubytovanie na MJS je potrebné rezervovať na tel. čísle : 0911747471,
0327762580
alebo : rzjavorinka@gmail.com
GPS: 48.754884, 17.70184

Účastnícky poplatok uhradiť na číslo účtu :
IBAN SK48 0900 0000 0000 9328 1517
variabilný symbol: 1314112021, do správy pre prijímateľa uviesť
meno a priezvisko .
Poplatok uhradiť do 5.11.2021
Vodič psa musí byť poľovnícky ustrojený, s poľovnou zbraňou a potrebným
počtom nábojov. Musí mať platný poľovný lístok a zbrojný preukaz. Musí mať
preukaz o pôvode psa, očkovací preukaz, v ktorom bude potvrdenie o očkovaní
proti Besnote , Psinke a Parvoviróze. Vodič psa musí mať farbiarsky remeň
a obojok. K skúškam budú pripustené len jedince staršie ako 12 mesiacov. K
skúškam nebudú pripustené choré, slabé jedince a honcujúce suky .

Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom alebo vodičom,
majiteľom psa, alebo za škody ktoré vzniknú poranením, uhynutím alebo
stratou psa počas skúšok .
Zmena programu vyhradená usporiadateľom.

Skúšky sa konajú podľa platného skúšobného poriadku pre skúšky duričov.
Skúšky sa budú konať za každého počasia . Uzávierka prihlášok je 5.11.2021
Prihlášky zasielať na adresu : výcvikár : dan82@centrum.sk / tel. 0908946375

Pri organizovaní MJS je potrebné prísne dodržiavať nariadenia Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ( OTP)

Opatrenia proti šíreniu AMO
Ak sa MJS zúčastňujú vodiči psov z oblasti AMO u diviakov je nutné,
aby títo vodiči predložili pred začiatkom MJS čestné prehlásenie že
posledných 7 dní nemanipulovali s ulovenými alebo uhynutými
diviakmi v spomínanej oblasti, odev poľovníka bol pred poľovačkou
vypratý a obuv vyčistená a dezinfikovaná. V prehlásení potvrdia, že
za posledných 7 dní pred MJS pes nebol použitý na vyhľadávanie
diviačej zveri v spomínanej oblasti a neprišiel do kontaktu
s uloveným alebo uhynutým diviakom.
A potvrdenie od príslušného štátneho veterinárneho lekára
o nákazovej situácie AMO v danom regióne odkiaľ pes pochádza.

Štatút Memoriálu Jozefa Sedlačka
Memoriál Jozefa Sedlačka (MJS) je organizovaný ako celoštátne skúšky
duričov. Pre plemená duričov, teriérov, jazvečíkov a sliedičov. Na MJS sa skúša
podľa skúšobného poriadku pre skúšky duričov. Na MJS je možné prihlásiť
jedince plemien duričov, teriérov, jazvečíkov a sliedičov, s prednostným pravom
účasti plemena štajersky durič, bez ohľadu na pohlavie a ich vek nepresahuje 8
rokov. Jedinec prihlásený na MJS musí ďalej splniť tieto podmienky: - musí byť
zapísaný v slovenskej plemennej knihe psov (SPKP), - Vodič musí byť členom SPZ
a príslušného chovateľského klubu. Prihlášky na MJS prijíma a potvrdzuje Klub
chovateľov duričov. Jedinec, ktorý dosiahne na MJS naj- vyšší počet bodov v I.
cene, získa titul Klubový víťaz a CACT. MJS organizačne zabezpečuje výbor KCHD.
Rozhodcovský zbor na návrh KCHD deleguje ústredie SPZ Bratislava, vrátane
hlavného rozhodcu. Vodič sa na MJS zúčastňuje na vlastné náklady. Účastnícky
poplatok určujú propozície MJS.

Mediálni partneri :

Technické zabezpečenie pomocou GPS Garmin

Generálny sponzor spoločnosť :

