
  

SKS TART region Lišov 
ve spolupráci se ZKO Písek a Policií ČR  

pořádají 
 

XIII. ročník stopařského závodu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Závod se koná ve dnech 14. - 15. října 2017 v areálu RZ Lučkovice, poblíž obce Mirotice, 
okr. Písek. Příjezd do tábora je možný po předchozí domluvě již v podvečer v pátek 13.10. 
Nocleh v areálu za pátek není započítán v ceně, strava vlastní. 
 

  Pro závodníky jsou připraveny poháry, diplomy, pamětní a věcné ceny. Vítěz získá na 
dobu jednoho roku putovní pohár - korbel. Za jeho nevrácení, ztrátu či poškození se platí 
náhrada 3000,- Kč. 

 

Součástí letošního ročníku je možnost samostatného složení zkoušky ZMT v neděli 15. října. 
- z organizačních a časových důvodů nebude možno se zúčastnit zkoušky ZMT a závodu zároveň 
- zkoušku ZMT  mohou složit i nečlenové Tartu, úspěšným bude vystavena výkonnostní knížka SKS Tart 
- rozhodčí jsou delegováni SKS Tart 
- startovné na zkoušku ZMT je pro člena svazu 200,- Kč, pro nečlena 250,- Kč, možno zaplatit na místě 
- účastníci zkoušky ZMT (popř. doprovod) mohou přijet již v sobotu, pro zajištění stravy a noclehu je 
nutno toto uvést na přihlášce!! 
 

ORGANIZACE  ZÁVODU 
 

Ředitel závodu:  Jirka Dupal 
Rozhodčí:   Franta Homolka, Jirka Dupal 
Pomocný rozhodčí:  Pepa Vaňáč, Franta Hrach 
Ekonom:   Irena Daňková 
Pomocníci a kladeči:  Kynologická organizace Písek 

 
Info: 
1. Startovné na závod pro člena SKS TART činí 300,- Kč/psa, pro nečlena 350,- Kč/psa. 
2. Cena za ubytování a jídlo činí 600,- Kč/os (oběd, večeře, večerní posezení s občerstvením, nocleh, 

snídaně, oběd). Nutno poslat včas s přihláškou!! (poštou či bankovním převodem). Platí i pro 
doprovod závodníka. 

3. Ubytování ve zděných chatkách (WC, sprcha, 220V). Povlečení k zapůjčení nebo vlastní spacák. 
4. Očkovací průkaz psa s platným očkováním ne kratším než 1 měsíc a ne starším než je platnost vakcíny.  



  

5. Majitel psa zodpovídá za škody způsobené psem. 
6. Maximální počet závodníků je limitován na 20. 
7. Protest je možné podat řediteli závodu do 60 minut po skončení disciplíny spolu se vkladem 100,- Kč. 

Rozhodnutí komise o vyřešení protestu je konečné. V případě zamítnutí protestu vklad propadá 
pořadateli. 

Přihlášku posílejte na adresu: 
Daňková Irena 
Mladotice 48 
397 01, Písek 
tel: 723 903 712 - pouze po 19.00 hod. 
e-mail: danirena@seznam.cz 

 

Případné dotazy zodpoví: 
Dupal Jiří 
tel: 606 915 679 

 
 
 

Startovné a stravné lze zaslat na výše uvedenou adresu nebo převodem na č. účtu u ČS 
787062183 / 0800, variabilní symbol uveďte 2017, zpráva pro příjemce Lupína a vaše příjmení. 
 

Soutěžní disciplíny: 
 
Poslušnost: 
 

přivolání před sebe       10 b 
ovladatelnost na vodítku      10 b 
sedni, lehni, vstaň u nohy psovoda     10 b 
aport volný        10 b 
dlouhodobé odložení vleže      10 b 

celkem: 50 bodů 
Pachové práce: 
 
Stopa praktická 
min. 1,5 km dlouhá, cca 3 hodiny stará, 4 různé předměty na stopě. 
Všechny předměty budou očíslovány z důvodu bodování. Doba na vypracování 50 minut. 

celkem: 100 bodů 
Stopa s vyhledáním nášlapu 
300 m dlouhá, 2 hodiny stará, 1 předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje 
(1 lom pravý, 1 lom ostrý, prostor pro vyhledání nášlapu 20 x 20 kroků). Čas na vyhledání nášlapu 
4 minuty, doba na vypracování stopy 10 minut. Bodové hodnocení: vyhledání nášlapu 30 b, stopa 100 b 

celkem: 130 bodů 
Revír předmětů 
vyhledání 4 předmětů v terénu, prostor 40 x 80 m 
(psovod jde osou postupu a vysílá psa k prohledání prostoru po obou stranách, způsob označení 
nalezeného předmětu oznámí psovod před zahájením disciplíny) 

celkem: 40 bodů 
Nalezení ztraceného předmětu psovoda 
bude provedeno ihned po vypracování stopy s vyhledáním nášlapu 
(libovolný předmět psovoda mimo výstroje psa, vzdálenost 20 kroků) 

celkem: 20 bodů 
Čtyř kolesový tátoš 
co, kde, jak a proč se závodník dozví 2 min před zahájením cviku 

celkem: 20 bodů 
Noční avizace 
tiché upozornění na ukrytého pachatele za plynulého postupu psovoda při svitu položených svíček 

celkem: 30 bodů 
 
Při rovnosti bodů v celkovém součtu rozhoduje praktická stopa, stopa s vyhledáním nášlapu, poslušnost. 



  

 
Časový plán závodu: 

sobota 14. října 
 
do 8.45 h    prezentace 
  8.45 h vet. prohlídka   zahájení závodu 
  9.00 h II.sk + I.sk  revír na předměty 
10.00 h II.sk    poslušnost 
11.00 h I.sk   vypracování praktických stop 
13.00 h    oběd 
14.00 h I.sk + II.sk  čtyř kolesový tátoš 
15.00 h I.sk   poslušnost 
17.00 h II.sk    vypracování praktických stop 
19.00 h    večeře 
20.00 h    noční avizace  
22.00 h    večerní posezení s tancem  
 

neděle 15. října 
 
  8.00 h    snídaně 
10.30 h     vypracování stop s vyhledáním nášlapu 
13.00 h    oběd 
14.00 h    vyhodnocení závodu  
14.30 h    vyhlášení výsledků 
 

ZKOUŠKA ZMT  neděle 15. října 
 
  do 8.45 h    prezentace 
  9.00 h     zahájení, poslušnost 
10.00 h    cviky obrany 
11.00 h    pachové práce 
 
 
*Časový plán závodu i zkoušek je pouze orientační a může být upřesněn dle počtu přihlášených. 
 
Sponzor závodu:       ukázka jednoho z loňských diplomů 

 
 
 
 



  

 
Příjezdové cesty - od Lučkovic, Strážovic a Myštic budou do tábora značeny cedulkami. 
Mirotice – Strážovice – Lom - vpravo na Neradov, za řekou vlevo RZ Lučkovice. 
Mirotice – Lučkovice – hned na okraji Lučkovic odbočit vlevo přes můstek a pokračovat dále cca 1km. 
Cesta značena až do tábora. 
 

 

PŘIHLÁŠKA – závod 
uzávěrka - 10. 10. 2017 

 
1. Jméno psovoda : ………………………………………………………………………… 

 
2. Adresa, telefon : ………………………………………………………………………… 

 
3. Rok narození psovoda : ………………… 

 
4. ZKO, region TART : ……………………………………………………………………… 

 
5. Jméno psa - feny : ………………………………………………………………………… 

 
6. Chovatelská stanice : ……………………………………………………………………… 

 
7. Č. zápisu, plemeno : ……………………………………………………………………… 

 
8. Datum narození psa : ……………………… 

 
9. Počet členů doprovodu : …………………… 

 
 

V ……………………………. dne …………………… podpis …………………………… 



  

PŘIHLÁŠKA – zkouška 15.10.2017 
uzávěrka - 10. 10. 2017 

 
1. Jméno psovoda : ……………………………………………………………………… 

 
2. Adresa, telefon : ……………………………………………………………………… 

 
3. Rok narození psovoda : ………………… 

 
4. ZKO, region TART : …………………………………………………………………… 

 
5. Jméno psa - feny : ……………………………………………………………………… 

 
6. Chovatelská stanice : …………………………………………………………………… 

 
7. Č. zápisu, plemeno : ……………………………………………………………………… 

 
8. Datum narození psa : ………………… 

 
9. Počet členů doprovodu : ……………… 

 
Chci zajistit (též pro doprovod)  strava -sobota  oběd  večeře 

 (zakroužkujte) 
       -neděle  snídaně oběd 
 
      nocleh (ze soboty na neděli)  ano    -    ne 
 

V ……………….………………. dne …………………… podpis ……………….………. 
 


