
7. ročník regionální 
soutěže barvářů  

o „Moravský pohár“
s udělením titulu CACT 

28. - 29. října 2017
 Stupava, okres Uherské Hradiště



Vážení vůdci, vůdkyně a přátelé barvářů,
dovolujeme si Vás tímto pozvat na letošní, sedmý ročník regionální soutěže barvářů  

o „Moravský pohár“, která vznikla z popudu moravských oblastí Českomoravského klubu barvářů  
v roce 2005 a od té doby ji pravidelně každé dva roky vždy střídavě hostí a organizačně zabezpeču-
je jedna ze stávajících moravských oblastí klubu. 

Základní myšlenkou vzniku této soutěže byla potřeba a možnost srovnání výkonnosti barvářů  
pro jejich výběr na hlavní republikovou soutěž ČMKCHB „O putovní cenu“. 

Po rozhodnutí výboru klubu ze dne 14. 1. 2011 mohly být výsledky řádně nahlášených regionálních  
soutěží zapisovány do průkazu původu barváře a na všech takových soutěžích může být zadáván 
příslušný pracovní titul. 

Ale více než o co jiného nám jde především o přátelské setkání vůdců barvářů, kdy největší  
odměnou organizátorů soutěže bývá samozřejmě kromě vlastního naplnění poslání soutěže bohatá 
účast a zájem korony a spokojenost všech účastníků soutěže.

A tak nám dovolte, vážení přátelé barvářů, Vás co nejsrdečněji pozvat k co nejhojnější účasti  
i na letošním 7. ročníku této regionální soutěže do krásných, podzimních barev oděných listnatých 
lesů Chřibů, kde se snoubí zpěvné a vinorodé Slovácko s úrodnou Hanou s přáním, aby se Vám  
u nás co nejvíce líbilo a setkání s přáteli Vám srdce potěšilo…

Připíjíme tedy symbolicky dobrým moravským vínečkem na úspěch našeho přátelského setkání  
a provolejme naše „Horrido a Barvářům Zdar!“

Přehled dosavadních ročníků soutěže a jejich vítězů:
1. 16. 10. 2005 Kelčský Javorník Hubert Hubík a HB Aška ze Šutlova
2. 3. 11. 2007 Bukovina Zuzana Gottvaldová a HB Cita z Popovej Debry
3. 4.- 5. 9. 2009 Lipová Lázně Ivo Vymětal a BB Alma od Hradu Bouzova
4. 28.-29. 10. 2011 Stupava Norbert Pelc a BB Jäger z Lubochňanskej doliny
5. 26.-27. 10. 2013 ŠLP Křtiny Ulrich Köhler a BB Adojan z Týmova
6. 16.-18. 10. 2015 Rapotín Miroslav Gora a BB Axa zo Zadnej Šútovky



Propozice
7. ročníku reginální soutěže barvářů o

„Moravský pohár“
s udělením titulu CACT 

(zkouší se dle Soutěžního řádu ČMKCHB na umělé stopě)

Pořadatel soutěže
Českomoravský klub chovatelů barvářů, z.s., a oblast č. 6 „Moravskoslezská“

Českomoravská kynologická jednota
Okresní myslivecký spolek v Uherském Hradišti

Místo konání soutěže
Obec Stupava, okres Uherské Hradiště, chata MS Stupava „Geršlovka“ 

a chřibské honitby LČR Holý kopec, Smutný žleb a MS Stupava.

Termín konání soutěže
28. října až 29. října 2017

Předsednictvo soutěže

Ředitel soutěže a pověřená osoba 
Ing. Zdeněk Havlíček

Věra Dvořáková jednatelka ČMKJ
Karel Blahůšek předseda OMS Uherské Hradiště
Marie Gejdošová jednatelka OMS Uherské Hradiště
Anna Muchová starostka obce Stupava
Jiří Jangot starosta obce Lukov
Ing. Ladislav Karásek vedoucí LS LČR Buchlovice
Ing. Norbert Pelc předseda ČMKCHB, z.s.
Mgr. Milan Hampl zástupce KK OMS UH



Pořadatelské zajištění soutěže
Členové spádové oblasti č. 6 Moravskoslezské a ostatní členové klubu,
členové MS Stupava a další příznivci klubu a přátelé barvářů.

Veterinární dozor v průběhu soutěže zajišťuje MVDr. Miroslav Bednařík

Přihlášky na soutěž 
Zasílejte řádně a čitelně vyplněné s fotokopií PP v termínu nejpozději do neděle 15. 10. 2017  

na předepsaných tiskopisech přihlášky na zkoušky pro OMS na adresu: 
Ing. Zdeněk Havlíček, Stupava 90, 686 01 Uherské Hradiště
Tel. +420 602 749 338
E-mail: zdenek.havlicek@lukrom.cz, farma.stupava@lukrom.cz

Na přihlášce vždy řádně uveďte své jméno, telefonní číslo a e-mailovou adresu!

O přijetí na soutěž bude vůdce informován elektronickou poštou nebo telefonicky nejpozději  
do středy 18. 10. 2017! Odsouhlasená startovní listina bude ihned zveřejněna na stránkách klubu.

Startovné je 2 000 Kč. Pro členy ČMKCHB, z. s., a členy ČMMJ je 900 Kč. Startovné musí být 
uhrazeno nejpozději do 15. 10. 2017 na bankovní účet ČMKCHB, č. ú. je 0988146359/0800.

Do zprávy pro příjemce uvádějte vždy: Startovné MP, jméno soutěžícího a jako variabilní symbol 
uveďte číslo svého mobilního telefonu.

V případě neúčasti na soutěži bez předchozí náležité omluvy adresované řediteli zkoušek  
se startovné nevrací!

S jakýmikoliv žádostmi o informace, připomínkami, problémy atd. ve věci této soutěže  
se vždy obracejte na Zdeňka Havlíčka. 

Statut soutěže
Regionální soutěž barvářů o „Moravský pohár“ je vypsána pro 10 barvářů a zkouší se dle znění 

SŘ pro soutěže barvářů (SOU), platného od 1. 1. 2015, dle textu SŘ pro celostátní soutěž barvářů 
o Putovní cenu – zkouší se na umělé stopě.

Dle základního ustanovení schváleného SŘ pro soutěž na umělé stopě při nenaplnění počtu  
startujících platí: Pořadatel pak může umožnit start barvářů bez IHb (barvář však musí mít absolvo-
vané Pb), mladším tří let nebo opakovaně (viz. text SŘ). 



Disciplíny soutěže na umělé stopě
 1. Vyhledání nástřelu.
 2. Dosled na řemeni nebo na volno.
 3. Šoulačka s odložením.
 4. Zkouška oznamovače, hlasitého oznamovače, hlásiče a vodiče.
 5. Chování u kusu.
 6. Chuť do práce.

Popis jednotlivých disciplín, včetně soudcovských tabulek, je uveden v soutěžním řádu barvářů 
(SŘ), který vůdce musí znát. 

Případné specifické podmínky a požadavky místa soutěže budou upřesněny na poradě rozhodčích 
před vlastním zahájením soutěže.

Rozhodčí soutěže
Páni rozhodčí budou delegováni ČMKJ na návrh ČMKCHB a OMS v Uherském Hradišti v tomto 

předpokládaném složení (změna dle potřeby vyhrazena):
Vrchní rozhodčí soutěže: Mojmír Kabát
Rozhodčí pro jednotlivé disciplíny soutěže: Petr Polách, František Hauerland, Rudolf Vrba, 

Hubert Hubík, Josef Kouba a Karel Plch (náhradník Zdeněk Havlíček) 

Základna soutěže
bude na chatě MS Stupava „Geršlovka“, asi 1 km nad obcí Stupava. 
Cesta k chatě bude značena. 
Všechna místa plnění jednotlivých disciplín jsou volně dostupná.
V místě bude zajištěno občerstvení účastníků soutěže a divácké korony. 
Večerní program bude zajišťován v místě ubytování.
Celá organizace soutěže volně navazuje na kurz „Jelenář – vůdce barváře“.



Ubytování účastníků soutěže a korony
Ubytování rozhodčích, soutěžících a ostatních účastníků soutěže je zajištěno v Hipocentru  

Koryčany, kde bude od středy 25. 10. až do pátku 27. 10. 2017 probíhat kurz „Jelenář – vůdce barváře“.
Zde budou probíhat porady rozhodčích, večerní volná zábava atd.

Program:
Pátek 27. 10. 2017
od 16.00  – příjezd a ubytování účastníků v Hipocentru Koryčany
18.00 – večeře účastníků
19.00  – porada rozhodčích
20.00.  – volná zábava

Sobota 28. 10. 2017
07.00  – snídaně, přejezd na chatu „Geržlovka“ ve Stupavě, sraz účastníků soutěže, kontrola 

    dokladů, veterinární kontrola
08.30  – zahájení soutěže, losování, rozdělení do skupin
09.00  – plnění disciplín soutěže v honitbách dle určení a pokynů rozhodčích
18.00  – večeře na Hipocentru v Koryčanech
19.00  – porada rozhodčích
Volná zábava s muzikou

Neděle 29. 10. 2017
07.00  – snídaně, přejezd na chatu MS „Geršlovka“ (7,5 km)
08.30  – nástup k druhému dni soutěže, pokyny rozhodčích 
14.00  – ukončení plnění disciplín soutěže, porada rozhodčích
16.00  – slavnostní vyhlášení výsledků 7. ročníku regionální soutěže o „Moravský pohár“, 
    ukončení soutěže

Všeobecné pokyny:
* Soutěž se koná za jakéhokoliv počasí, tomu musí účastníci uzpůsobit svoji ústroj a výstroj.
* Vůdce psa bude myslivecky ustrojen. Bude mít kulovou zbraň s náboji a veškeré zákonem 

předepsané doklady. Dále barvářský řemen s obojkem a lovecký nůž.
* Vůdce psa předloží doklady o původu barváře, doklady o platném očkování psa dle zákona 

a podrobí se veterinárnímu posouzení zdravotní způsobilosti psa/feny k soutěži dle požadavku 
ZŘ ČMMJ. 

* Obojky GPS pro psy jsou během soutěže povoleny, neslouží však pro hodnocení práce 
barváře a nesmí být jejich prostřednictvím pes trestán.

* Vůdce psa nese odpovědnost za případné škody způsobené psem. Pořadatelé neručí za 
případné zranění či ztrátu psa.

* Protest je možné podat v rozsahu znění ZŘ ČMMJ.
* Korona, členové klubu, přátelé lovecké kynologie a odborná veřejnost jsou vřele vítáni  

a je pro ně zabezpečeno veškeré pohoštění. 
* Nesoutěžící psi se nesmějí volně pohybovat v honitbě.
* Dopravu na soutěž si zajišťují účastníci samostatně. 



Cesta na chatu bude v obci Stupava vyznačena cedulemi.
Místo konání soutěže je vyznačeno na přiložené mapě, jinak možnost vyhledání silničních  

tras na www.mapy.cz

Souřadnice pro GPS
49.1195839N, 17.2659633E

Případné změny v propozicích jsou vyhrazeny.

Poděkování
Organizátoři soutěže barvářů si tímto dovolují poděkovat všem sponzorům, příznivcům,  

zúčastněným organizacím i jednotlivcům, členům klubu a všem těm, kdo se podíleli či podílejí na přípravě  
a zdárném průběhu této soutěže.

„Horrido a barvářům zdar!“



SOUDCOVSKÁ TABULKA
pro 7. ročník regionální soutěž barvářů 

o „Moravský pohár“
s udělením titulu CACT

28. - 29. října 2017, Stupava, okres Uherské Hradiště

JMÉNO VŮDCE:  .................................................................................................

JMÉNO BARVÁŘE:  .................................................................................................

PLEMENO/ČLP (jiné č.): .................................................................................................

LOS ČÍSLO:   .................................................................................................



VYHODNOCENÍ VÝKONU BARVÁŘE

DISCIPLÍNA
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I. II. III.

1.
VYHLEDÁNÍ NÁSTŘELU V PROSTORU 30X30 M 3 2 1 5 20

DOSLED NA ŘEMENI, NA VOLNO 4 3 2 40 160

2. ŠOULAČKA S
ODLOŽENÍM

vypuštění psa a přivolání 4 3 2 5 20

šoulačka volně 4 3 2 10 40

odložení psa volně 4 3 2 5 20

3.
ZPŮSOB 
OZNAMOVÁNÍ
HLÁŠENÍ

oznamovač 2 1 1 10 40

hlasič 2 1 1 15 60

hlasitý oznamovač 2 1 1 15 60

vodič 4 3 2 2 8

4. CHOVÁNÍ U KUSU POLOŽENÉ ZVĚŘE 4 3 2 10 40

5. CHUŤ DO PRÁCE 4 3 2 20 80

                                   CENA                     /   BODY

                                   POŘADÍ



POZNÁMKY



VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ:

POČET BODŮ:

CENA:

NEOBSTÁL - DŮVOD:

CELKOVÉ POŘADÍ: 

PODPISY ROZHODČÍCH:



Poděkování:
Českomoravský klub chovatelů barvářů, z. s.,  

si dovoluje poděkovat všem sponzorům, příznivcům,  
zúčastněným organizacím i jednotlivcům, členům klubu a všem těm,  

kdo se podíleli či podílejí na přípravě a zdárném průběhu 7. ročníku regionální soutěž barvářů 
o „Moravský pohár“s udělením titulu CACT, ve Stupavě, okresu Uherské Hradiště.


