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5. RočNíK s'iloPAŘsKÉ soUTĚŽE A sETKÁNí
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STOPARU
v areátnx ta*rx**$tffi , oxre* Žd'án *t*ď $;áz*v*x

vš*gbe arr lt a; a $p_*pn í:

Specifika závodu:

,%

- vypracg.v.{ní'p$tické iá,chra,ffikÉ ptopY:,Flopal=b* 'vadéna po louk$ch, polích, lesem a

můze záhinóvat ipostup po'iesních cestách, přesvodnítokya podobnď
- stopy budou qí|*ffiíženó cíziln Ra,c'hem 9'1e3ň'ého st"qi,!$.

- délka stonÝ,cóá$! 
|*: 

stáří ccad 
1.ťl-: i*nče'lj 

osobou {t<uaáeem1 na konci
- čas na vypracování bude maximálně 40 minut
- soutěž nenívedena podle zkušebních řádů
- psovodi, pomocníci i diváci budou mít možnost vidět prácivtech ostatních psů

Terény nebudou pro všechny týmy stejné, jédnotlivé stopy budou losovány.
V rámci akce budou přesuňý vlastnímivozidly nebo pěšky.., dle GPS souřadnic.
Pořadatel nenese jakoukolív odpovědnost za účastníky závodu, např. při přesunu, zranění osob či
psů atd.
Počet startujících je omezen na maxímální počet 12 úěástníků (týmů).
V případě napadenífiguranta psem bude psovod s tímto psem dískvalifikpván.
Dílčí změny týkajícíse soutěže jsou plně v kompetenci organizačního výbgru.
Psovod se psem může pracovat na stopě libovolným způsobem. Cílem jéfialezení ósoby (kladeče)
v časovém limitu.
Vyhledánístopy se provádí na základě pachové,ke..ň:z.ii ý kladeče, kter'á b .psóvodovi předána
před zahájením stopy. Psovod se psem vyhledáffipl rrl' brostoiÚ da otéiéňn.
Podstatou hodnocení práce týmu bude _ schopňog..t stopu,,yyhledat, sledovat v terónu a nalézt
osobu na koncistopy, V případě nalezeníosoby rozhodujá kratšíčas od zahájánípráce k nalezení
osoby.

o Součástíakce bude i doprovodný program záměřenýifiá stopařské čijíné aovádÉ ii- iouoo..

o

a

a

a

o

a

o

U bvt*rrártí a sĚrpv*viání
o Stravovánía ubytování účastníků bude zajištěno v areálu Zaňradíště (www.zahradiste.cz).
o Zájem o stravovánía ubytováníoznačte prosím v příhlášce
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V*t*náe'lárn í pcdmínkv:

o Pes musímít platné očkování proti psince, parvoviróze, hepatitidě a vzteklině.

La$ayjf řŤ a {ffi enagía rn;

Pátek 16.09'2076 od 16 hodin ,

o příjezd přihlášených, hostů, ubytování, možnost večeře u .r"áiu
o do 20:30 p,reaence

o 2L:00zĚháj íiillftso.';ní, informace

, ,...:=: ,: -..,:.: .,,,,,:,,:.,,1

Sobota 17.09.20ffi ,,,... -t' , iL'l '

o,,,,!.át'náfu rtuastgíkůise p'ýil;i, ,'
o:" g:0 8:00 průběh stóp ,.''.,',i' ..='
o 

, 
2s:00 společenský'večer :'=" . ",,.' 

]

.i::: - ::_'" 
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Neděle 18.09.2016
o 8:00-13:00 průběh stop
o 14:00 ukončeňí akce a vyhlášenívýsledků

, . :,.::::: '''

o Startovné bude uhpzefió',n* účet Po$konto. ň, arzogo41"L/ťÉla0|veriabilnísymbol č. mobilního
telefonu (shodný s uvedeným v přil-rlášce).
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Příh!áškv: . ,,'.,:]' ,_ '',,. l] _:]i
',:1::,,i' .,1,. i ., :],;i:,

o Přihlášku a platbu zašlete #airá* n".'aiiiil'
o Nejpozději do 15.8.20L6.
o Na přihlášce uved'te kontaktnítelefdil| který budeiá,roveň jako variabilnísymbol platby .

o Kontaktníosoba: MVDr. Jolana Kaplanová, tel.č. +42o 60s $0B sg4 
,,-i]:].:]

*rtrania*ční trýhqr; ,,

. členové výboru: Jolana Kaplanová, Táňa Pospíšilová, iável lob,ZúÁia Vančíková.

Poving:*sĚi$agmvodui: 
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oPlnitpokynypořadatelůavedoucíchstanovišť...........:.:.;]..'...'
o Dodržovat řád ochrany zvířat
o Nastoupit včas na start a určené stanoviště' i 

, ,,] ,. .'
o Přístartu s háravou fenou je povinnost předem upozornit pořadáiate;']ll
o Po celou dobu akce je nutno mít zajíštěného psa.
. Škody způsobené psem hradí psovod.

rĚŠíve sE NA sETlGNí ! organizačnívýbor
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