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Psovodi policie ČR Písek, spolu s kynology ZKO Písek a SKS TART region Lišov,
pořádají VIII. 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 6. – 7. října 2012 v areálu chatového tábora Počta u Lučkovic blízko
Rakovic z minulých ročníků mezi Miroticemi a Čimelicemi, okr. Písek. Pozor, jsou tam dva tábory.
Příjezd do tábora je možný již v podvečer v pátek 5. Nocleh v areálu za pátek se platí přímo správci,
strava vlastní.

Závod proběhne v rozsahu disciplín:
Poslušnost:

přivolání
chůze u nohy bez vodítka, obraty za pochodu, obraty na místě
aport činka 2 kg těžká
malá psí plemena vlastní
štěkání na povel u nohy psovoda
překážka 1 metr tam i zpět, malá psí plemena př. 30 cm vysoká

volný cvik podle výběru závodníka: vysílání do směru na 50 m, posunky na 20 m,
plazení s psovodem , aport brokové nábojnice, skok přes tři lavičky
postavené po třech metrech za sebou ( pes skáče tam i zpět )
přesné odložení za pochodu v sedě nebo ve stoje.
odložení dlouhodobé v leže
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10
10
10

10

10
celkem bodů 70

Stopa praktická minimálně 2000 metrů dlouhá, minimálně 3 hodiny stará, jednou přerušená šikmo
do patnácti metrů přes cestu, nebo silnici, čtyři předměty na stopě, první předmět za 10 bodů, druhý
za 20, třetí za 30, čtvrtý za 40 bodů. Mezi třemi prvními předměty bude jeden z nich položený
záludně. Záludnost může být v ukrytí předmětu pod kamenem, v trsu trávy, mezi větvičkami křoví,
v kůře pařezu, v duté staré zaprášené morkové kosti, v lahvičce, v krabičce, v hadičce, prakticky, co
se cestou najde. Šlapači budou upozorněny co dělat nesmí. Například nesmí ukrýt předmět výš jak
půl metru nad zemí a podobně. Všechny předměty budou očíslovány.
Doba na vypracování 60 minut
celkem bodů 100
Rozlišení cizího předmětu pomocníka, mezi třemi předměty druhého pomocníka, před poslušností u
obou skupin.
celkem bodů
30
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Noční avizace za plynulého pohybu psovoda při osvitu položených svíček na trase a bez použití
jiného světla.
bodů 30

Jednoduchý pachový kříž druhý snímek 200 metrů dlouhý, 60 minut starý, 10 minut na
vypracování.
celkem bodů 100
Protože se jedná o speciální stopařský závod, měl by být o praktickém stopování. První snímek je
pokročilejší pachový kříž, kdy nenacvičený pes snadno přejde do druhé stopy. Rozhoduje čichová
paměť psa, jinak si pes v devadesáti procentech samostatně s tímto křížením neporadí. Je chybou,
když policejní psovod přeskočí nácviky pachového kříže s pachovými vějíři a začne dělat stopy již
na frekvenci. Křížení stop v terénu a na frekvenci je hodně odlišné. A jestli podle někoho tak není,
proč se báli profesionálové přijet na sedmý ročník tohoto závodu? Pachové kříže s vějíři, je pro psa
složité diferencování pachu pro rozvíjení čichové paměti. Na těchto stopách se pozná, o jakého psa
stopaře jde. Každý psovod by měl znát, jestli má psa čistého, pevného, nebo jistého stopaře.
Druhý snímek ukazuje jednoduchý pachový kříž, který bude použit na závod osmého
ročníku závodu 2012. Pomocník, nebo až pět pomocníků jdou za sebou v řadě, ke kterým šikmo
dochází hlavní kladeč. V bodě setkání udělá vpravo, nebo vlevo bok a odchází k položení
konečného předmětu. Pomocníci popojdou dopředu minimálně o třicet metrů, počká se doba která
určí čas na vypracování a celá skupina začne šlapat další stopu. Tím je i jednoduchost ve šlapání,
kdy se může obcházet celé pole bez vracení pomocníků. Pouze hlavní pomocník se o to víc nachodí,
když se nebude hlavní šlapač stop s druhým hlavním šlapačem střídat. Tento tvar jednoduchého
pachového kříže je o to lehčí než loňský pachový kříž, že stopa pro psa nepokračuje rovně na jinou
cizí stopu v místě křížení pravých lomů. Je to předběžný nácvik s nutným počtem pomocníků na
pachový vějíř na třetím snímku.
Při nácviku pachového kříže je nutné, začít s jednoduchým křížením vlastní stopy jedním
pomocníkem, s časovým rozdílem půl hodiny. Při dalších nácvicích čas k sobě přibližovat, až do
stejného vyrovnání, kdy se psovod s pomocníkem kolem sebe v bodě otisku bot míjí. Po zvládnutí
bezchybného udržení stopy psem s hledaným pachem psovoda, se začal dělat nácvik s cizími
pomocníky. Jeden pomocník může být pro psa na prvních třech těchto stopách známý. V dalším
nácviku jsou pro psa oba pomocníci cizí. Po zvládnutí této metody, se začne vlastní stopa psovoda
se třemi cizími pomocníky, opět s časovým rozdílem s postupným srovnáváním času v bodě křížení.
Další důležitost nácviku pro pátrací psy, byla vlastní stopa psovoda procházející mezi třemi
pomocníky, kteří stáli v blízkosti stopy. Napřed stáli pět metrů od stopy a postupně se k ní
přibližovali, až zůstali stát přímo na stopě a mezi pomocníky pes přímo procházel. Na vědomí se
musely brát znalosti o šíření pachového mraku každého zúčastněného, a také rozdíl stáří hlavní
stopy, od času postavení pomocníků. Po úspěšném nácviku se začne dělat hlavní stopa s cizím
kladečem, až se šesti cizími pomocníky na stopě. Po zvládnutí tohoto předběžného nácviku je
předpoklad, že se ze psa stane čistý stopař a ne pouze pevný, nebo jistý, který se drží i přidružených
pachů z narušeného terénu, z fauny a z flóry.
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Sobota 6. Říjen
do 09°° hodin prezentace
09°° veterinární prohlídka a zahájení závodu
První skupina co jde na stopy provede rozlišení předmětů. Pro jednoho závodníka 7. minut.
10,45 následuje odjezd první skupiny na vypracování praktických stop
10,00 druhá skupina provede se psy cviky z poslušnosti
od 12,30 do 13,30 oběd
od 14,00 do 15,20 druhá skupina provede rozlišení předmětů. Pro jednoho závodníka 7. minut
15,30 odjezd druhé skupiny na vypracování praktických stop
15,30 první skupina provede se psy cviky z poslušnosti
od 18,00 do 19, 00 večeře
od 21,30 do 23,00 noční avizace
22,00 večerní posezení s tancem

Neděle 7. Říjen
08°° snídaně
09°° odjezd na vypracování stopy pachového kříže
od 12,30 do 13,30 oběd
14,00 vyhodnocení závodu a vyhlášení výsledků.
Při rovnosti bodů v celkovém součtu rozhoduje praktická stopa, pachový kříž, poslušnost.
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.
1. Startovné 300,- Kč, možno zaplatit na místě.
2. Cena za ubytování a jídlo ( 1x snídaně, 2x oběd, 1x večeře, 1x nocleh ), činí 500,- Kč/os.
Nutno poslat s přihláškou. Platí i pro doprovod závodníka.
3. Ubytování v chatkách, záchod, teplá voda, zásuvka. Povlečení místní, nebo vlastní spacák.
4. Očkovací průkaz psa – platnost očkování ne kratší než 1 měsíc a ne starší podle určitého
druhu vakcíny, od jednoho až tří let.
5. Majitel psa zodpovídá za škody způsobené psem.
6. Maximální počet závodníků je limitován na 25.
7. Pro závodníky jsou připraveny poháry, diplomy, pamětní a věcné ceny.
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ORGANIZAČNÍ ŠTÁB ZÁVODU
ŘEDITEL ZÁVODU:
HLAVNÍ ROZHODČÍ:
POMOCNÝ ROZHODČÍ:
EKONOM:
FIGURANT A KLADEČI:
SPRÁVCE TÁBORA:
VEDOUCÍ BARU:

Jiří Dupal
Míra Kabilka? Franta Homolka
Franta Hrach, Pepa Vaňáč
Irena Daňková
Kynologická organizace Písek
p. Počta
Pepa Daněk

Přihlášku, startovné, peníze za ubytování a stravování, popř. dotazy posílejte na adresu:
Daňková Irena
Mladotice 48
Drhovle 397 01,
tel: 723 903 712 – pouze po 19.00 hod.
Příjezdové cesty budou do tábora od Lučkovic, Mireče, Myštic značeny cedulkami Lupína.

První asfaltová cesta spodem Mirotice, Strážovice, Lom, dále vpravo na Neradov, Mireč, za řekou
vlevo RZ Počta.
Druhá cesta Mirotice, Lučkovice a dále vlevo po polní cestě do lesa. Cesty značeny až do tábora.
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PŘIHLÁŠKA uzávěrka 20.9.2012

1. JMÉNO PSOVODA :
2. ADRESA :
3. ZKO :
4. KONTAKT :
5. POČET ČLENŮ DOPROVODU :
6. JMÉNO PSA – FENKY :
7. CHOVATELSKÁ STANICE :
8. PLEMENO :
9. Č. ZÁPISU :

V………………………..DNE……………………PODPIS……………….…………..
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