ZKO Nový Malín
a
Policie České republiky
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
ODBOR SLUŢBY POŘÁDKOVÉ POLICIE
ODDĚLENÍ SLUŢEBNÍ KYNOLOGIE
SKUPINA ZÁKLADNÍCH KYNOLOGICKÝCH ČINNOSTÍ
ŠUMPERK

pořádá ve dnech 26.4.-28.4.2019

23. ročník Stopařského přeboru

Stopařský přebor se koná 26.4.-28.4.2019 na kynologickém
cvičišti v Novém Malíně.
Organizační výbor:
Ředitel závodu: Mjr. Bc. Alfred Šouc
Vedoucí závodu: Radovan Morávek
Rozhočí:
Petr Vyčítal – kat. A
Vojtěch Vitásek – kat. B
Iva Hloušková – kat. B
Radek Fuksa – kat. C
Startovné:
kat. A – 350 Kč
kat. B – 900 Kč
kat. C – 1000 Kč
V ceně startovného je zahrnuto:




Kategorie A – sobotní oběd
Kategorie B – sobotní oběd, sobotní večeře,
nedělní snídaně, nedělní oběd
Kategorie C – páteční večeře, sobotní snídaně,
sobotní oběd, sobotní večeře, nedělní snídaně,
nedělní oběd

Platba startovného je předem sloţenkou – tu zaslat spolu se závaznou
přihláškou.
Počet startujících je omezen na 12 závodníků v kategorii A a C.
U kategorie B je počet navýšen na 24 závodníků.
Rozhoduje datum zaplacení startovného.

Uzávěrka doručení přihlášek je do 20. dubna 2019.

Řádně vyplněnou přihlášku a kopii sloţenky zasílejte na adresu:
Radovan Morávek, Nový Malín 284, 788 03
nebo na zkonovymalin@centrum.cz
Bliţší informace na tel.: 724 210 653 nebo na mailu.

KATEGORIE A
STOPA – sobota 27. dubna 2019
Stopa vlastní, 500 kroků dlouhá, minimálně 1 hodinu stará,
4 úseky, 3 lomy – z toho 1 ostrý, 1. předmět na stopě – kůţe, 2.
předmět na stopě – dřevo, 3. předmět stopu ukončuje – textil.
Časový limit pro vypracování stopy je 15 minut.
POSLUŠNOST – dle ZVV1 – sobota 27. dubna 2019











Přivolání za pochodu k noze
Ovladatelnost psa na vodítku
Sedni – lehni – vstaň (na vodítku u nohy)
Za pochodu odloţení vleţe (střelba)
Štěkání psa (vsedě u nohy no vodítku)
Aport volný (činka psovoda)
Skok vysoký (100 cm/80 cm*)
Skok šplhem (180 cm/150 cm*, jedním směrem)
Kladina nízká (jedním směrem)
Odloţení psa (25 kroků)

Každé kategorie se mohou zúčastnit služební psi
ozbrojených složek.
Střelba z pistole ráže 9 mm.
Maximální povolená zkouška ZVV1.
Při rovnosti bodů rozhoduje počet bodů ze stopy.
Při rovnosti bodů ze stopy rozhoduje los.
Pachové práce se budou provádět dle propozic.
Poslušnost dle NZŘ.
*Výška překážek pro psy malých plemen
(kohoutková výška pod 40 cm)

KATEGORIE B
STOPA A – sobota 27. dubna 2019
Stopa cizí, 800 – 1000 kroků dlouhá, minimálně 2 hodiny
stará, 2x pravý lom, 1x ostrý lom, jeden úsek oblouk – průměr 60
m, 1. předmět na stopě – kůţe, 2. předmět na stopě – dřevo, 3.
předmět stopu ukončuje – textil. Časový limit pro vypracování
stopy je 25 minut.
STOPA B – neděle 28. dubna 2019
Stopa cizí, 500 – 600 kroků dlouhá, minimálně 3 hodiny
stará, 1x pravý lom, 1x ostrý lom, 2 předměty na stopě, 1.
předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje. Předměty
praktického charakteru. Časový limit pro vypracování stopy je 20
minut.

Každé kategorie se mohou zúčastnit služební psi
ozbrojených složek.
Při rovnosti bodů rozhoduje počet bodů ze stopy A.
Pachové práce se budou provádět dle propozic.

KATEGORIE C
STOPA A – pátek 26. dubna 2019
Stopa praktická, cca 1,5 km dlouhá, stáří 1 hodina,
předměty praktického charakteru (cokoliv), poloţená
v různorodém terénu s moţnými přechody přes veřejné
komunikace, stopa je ukončená předmětem. Čas na vypracování
stopy je 1 hodina. Terén praktické stopy je volně přístupný
místnímu obyvatelstvu.
Body na stopě:
1.
2.
3.
4.

Předmět – 10b.
Předmět – 20b.
Předmět – 30b.
Předmět – 40b.

Pozn. Psovod vypracovává stopu bez rozhodčího – na konci
stopy předá rozhodčímu předměty.

STOPA B – sobota 27. dubna 2019
a) Vyhledání nábojnic ve čtverci 10 x 10 m, 5 nábojnic.
Čas na vypracování je 10 minut.
b) Stopa cizí, 6 hodin stará, asi 800 kroků dlouhá, libovolný
tvar, 3 lomy (1 z nich ostrý), 3 předměty. Stopa 2x kříţená,
jeden úsek oblouk – průměr 60 m. Čas na vypracování je
20 minut.

STOPA C - neděle 28. dubna 2019
Stopa cizí, libovolný tvar, na počátku vyhledání nášlapu
v ohraničeném prostoru 20 x 20 m, stará 3 hodiny, délka 600
kroků, 3 předměty a 3 lomy z toho 2 ostré. Stopa 2x kříţená. Čas
na vyhledání nášlapu je 3 minuty. Na vypracování stopy je 20
minut.

Každé kategorie se mohou zúčastnit služební psi
ozbrojených složek.
Při rovnosti bodů rozhoduje stopa B.
Při rovnosti bodů ze stopy rozhoduje los.
Pachové práce se budou provádět dle propozic.

Prováděcí pokyny k vyhledání nášlapu u stopy C

Vyhledání nášlapu v prostoru 20 x 20 m, jedná se o
pomyslný čtverec, kde základna je označena kolíky. Čas na
vyhledání nášlapu jsou 3 minuty. Hodnoceno 50 body. Na
vyhledání nášlapu navazuje stopa 3hod. stará, dvakrát lomena
v ostrém a jednou v pravém úhlu, dvakrát kříţena půl hod. před
uvedením psa, tři předměty na stopě, hodnocena 100 body. Stopa
z pomyslného čtverce můţe vyjít jakýmkoli směrem, jen nesmí jít
zpět za základnu pomyslného čtverce.
Pokud pes v určeném čase pro vyhledání nášlapu nezačne
sledovat stopu, je práce ukončena. Bodové hodnocení za
vyhledání nášlapu a sledování stopy je anulováno.
Práce psovoda a psa v prostoru pro vyhledání nášlapu:
Psovod se postaví s připraveným psem na střed základny
pomyslného čtverce. Na pokyn rozhodčího psovod vysílá psa
vlevo nebo vpravo k vyhledání nášlapu. Pes pracuje samostatně.
Psovod postupuje pomyslným středem čtverce. Střídavě vlevo
nebo vpravo na délku 10m vodítka vysílá psa k vyhledání
nášlapu. Jakmile pes vyhledá nášlap a začne sledovat stopu,
zvednutím ruky psovoda je ukončené hodnocení práce psovoda a
psa ve vyhledání nášlapu a rozhodčí začíná hodnotit sledování
stopy 3 hod. staré.

HARMONOGRAM (orientační)

Pátek 26. dubna 2019
17:00 hod.
18 – 19:00 hod.
20:00 hod.

- příjezd a ubytování závodníků
- odjezd na praktické stopy kategorie C
- posezení (dle zájmu)

Sobota 27. dubna 2019
6:30 – 8:00 hod.
8:00 hod.
8:30 hod.
od 12:00 hod.
15:00 hod.

-prezentace závodníků
-nástup závodníků
-start závodníků
-přestávka, oběd
-vyhlášení vítězů kat. A

+ plánované ukončení prvního dne stopařského závodu a
doprovodný program

Neděle 28. dubna 2019
9:00 hod.
od 12:00 hod.
15:00 – 16:00 hod.

-start závodu
-přestávka, oběd
-vyhlášení vítězů kat. B a C

Předměty ve všech kategoriích budou dodány pořadatelem!
Maximální velikost předmětů bude 3x6x1 cm (platí pro
všechny kategorie!).
 Rozhodnutí rozhodčího je konečné!
 Kaţdý závodník nese odpovědnost za škody způsobené
jeho psem.
 Soutěţící jsou povinni se řídit zákonem na ochranu zvířat
(úprava uší a ocasu).
 Veterinární potvrzení o povinném očkování předloţí kaţdý
závodník u prezentace.
 Závodník nemusí být členem ČKS.
 Veterinární dozor zajištěn.
 Háravé feny se mohou zúčastnit, pokud to účastník předem
oznámí pořadateli a podrobí se jeho pokynům.

Občerstvení zajištěno po celou dobu konání závodu.

Ubytování zajištěno.
Provozní Nový Malín s.r.o. – nutné vzít sebou karimatky, spacáky.
V přihlášce uveďte počet osob a nocí v kolonce ubytování.

Doprava na cvičiště:
K místu konání závodu se dostanete po výjezdu ze Šumperka ve
směru na Nový Malín, u cukrárny Karamel doleva, asi 300 m u
autobusové zastávky doprava – viz ukazatele.
GPS: 49.9414553N, 17.0197956E

Těšíme se na Vaši účast!

Fotky a články z minulých ročníků, propozice a přihláška je
staţení na www.zkonovymalin.webnode.com

Akce je financována za podpory obce Nový Malín

