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ZKO Písek spolu s píseckými psovody Policie ČR a SKS TART, region Lišov, 
 pořádají IV. ročník tohoto závodu. 

Psovod, který vítězstvím získá korbel třikrát po sobě s jedním psem, se stává jeho MAJITELEM. 
Do té doby se za zničení korbelu platí náhrada – 3000,-Kč. 

 
Závod se koná ve dnech 4. – 5. října 2008 v areálu chatového tábora NA PILE 

u obce RAKOVICE, okr. Písek.  
          

Závod proběhne dle zkoušky SPT 1 a SPT 2 v plném rozsahu Je doplněn noční avizací a 
přepadem. Při splnění bodového limitu je možnost zapsání těchto zkoušek do výkonnostní knížky 
psa. Lze zapsat obě zkoušky, když pes bodový limit těchto zkoušek obhájí. Psovod uvede na 
přihlášce stupeň zkoušky, o který má zájem. Všechny body se sčítají do celého závodu. 
 
       3. ŘÍJNA 

 
V podvečer možnost příjezdu do tábora, nocleh v areálu se platí přímo správci – 130,- Kč, 

strava vlastní. 
 

4. ŘÍJNA 
 
Dopoledne proběhne poslušnost. 
 
Po obědě následují pachové práce podle SPT 1. 
 
Po setmění pokračujeme noční avizací a přepadem. 

 
5. ŘÍJNA 

 
 Po snídani budou provedeny pachové práce podle SPT 2.  
 
V odpoledních hodinách vyhodnocení závodu a vyhlášení výsledků. 
 

 
 
 
Při rovnosti bodů v celkovém součtu rozhoduje STOPA  SPT 2, STOPA  SPT 1, POSLUŠNOST. 
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1. Startovné 300,- Kč, možno zaplatit na místě. 
2. Cena za ubytování a jídlo ( 1x snídaně, 2x oběd, 1x večeře, 1x nocleh ), činí 460,- Kč/os. 

Nutno poslat s přihláškou. Platí i pro doprovod závodníka. 
3. Ubytování v chatkách nebo zděných budovách. Povlečení místní nebo vlastní spacák. 
4. Očkovací průkaz psa – platnost očkování ne kratší než 1 měsíc a ne starší než 1 rok. 
5. Majitel psa zodpovídá za škody způsobené psem. 
6. Maximální počet závodníků je limitován číslem 25 účastníků. 
7. V pátek v podvečer je možnost příjezdu do tábora, nocleh se platí přímo správci – 130,-

Kč/os, strava vlastní. 
 
Protest je možné podat řediteli závodu do 60 minut od skončení disciplíny spolu s vkladem  

100,- Kč. Rozhodnutí komise o vyřešení protestu je konečné. V případě zamítnutí protestu vklad 
propadá pořadateli.  
 

ORGANIZAČNÍ ŠTÁB 
závodu 

 
 
ŘEDITEL ZÁVODU:   Jiří Dupal 
HLAVNÍ ROZHODČÍ:   Franta Homolka, Václav Šafr  
POMOCNÝ ROZHODČÍ:   Franta Hrach, Pepa Vaňáč 
EKONOM:     Irena Daňková 
FIGURANT A KLADEČI:   Kynologická organizace Písek 
SPRÁVCE TÁBORA:   Láďa Mademlis 
VEDOUCÍ BARU:    Pepa Daněk 
 
 

 
 
4.10.2008 

 
  8.30 hod  prezence závodníků 
  9.00 hod  veterinární prohlídka  
  9.15 hod  poslušnost podle SPT 
12.00 hod  oběd 
13.00 hod  pachové práce podle SPT 1 
19.00 hod  večeře 
21.00 hod  noční avizace a přepad psovoda 
 

5.10.2007  
 
  7.30 hod  snídaně 
  8.30 hod  pachové práce podle SPT 2 
12.00 hod  oběd 
14.00 hod  vyhlášení výsledků a ukončení závodu 
 
Pro závodníky jsou připraveny poháry, diplomy, pamětní a věcné ceny. 
 



 3

 
 
 

1. JMÉNO PSOVODA : 
 
2. ADRESA : 
 
3. ZKO : 
 
4. KONTAKT : 

 
5. POČET ČLENŮ DOPROVODU : 
 
6. JMÉNO PSA – FENKY : 

 
7. CHOVNÁ STANICE : 
 
8. PLEMENO : 

 
9. Č. ZÁPISU : 

 
10. Mám zájem o zkoušku  -  SPT - 1       nebo          SPT – 2 ?          (zaškrtni) 
 
 
 
 
 
V………………………..DNE……………………PODPIS……………….………….. 

 
 
Přihlášku, startovné, peníze za ubytování a stravování, popř. dotazy posílejte na adresu:  
 
Daňková Irena 
Budovatelská 1901 
Písek 397 01, 
 
tel: 723 903 712 – pouze po 20.00 hod 
 
e-mail: danirena@seznam.cz 
 
 
Uzávěrka přihlášek je do 26. ZÁŘÍ 2007. 


