P R O P O Z I C E
XVI. Mistrovství republiky stopařů ČR
SKS TART 2017
Termín konání:
Místo konání:
Pořadatel:
Uzávěrka přihlášek:

30.9. až 1.10.2017
Intercamp U Ferdinanda, Srbská Kamenice, okres Děčín
Výkonný výbor SKS TART, regiony Ústí nad Labem, Praha-venkov
15. září 2017

MR se koná jako soutěž jednotlivců v plném rozsahu zkoušky SPT3 s možností
zapsání zkoušky při splnění podmínek ZŘ TART. Podmínkou účasti je členství v SKS TART
a splněná zkouška T2 nebo SPT2. Dále je možnost účasti zástupců PČR, AČR, CS, VS, MP.
Titul Mistr republiky stopařů bude udělen pouze členu SKS TART.
Na závěrečném ceremoniálu bude vyhlášen Všestranný mistr republiky SKS TART na
rok 2017 a pořadí dalších umístěných závodníků ve všestranných.
Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí součet obou stop, dále stopa 4 hod. a 2 hod.
v tomto pořadí.
Prezentace závodníků proběhne v Intercampu U Ferdinanda dne 30.9.2017 do 9:00
hod. K přihlášce přiložte fotokopii složenky o zaplacení nebo potvrzení o převodu poplatku za
startovné, stravování a ubytování, který zaplatíte předem na účet č. 133 95 63 99/0800.
V případě neúčasti nebude poplatek vrácen. Startovné je 300,-Kč, ubytování se stravou pro 1
osobu na celou akci je 950,- Kč (ubytování se stravou od sobotního dopoledne je 680,- Kč pro
1 osobu). Je možno přijet již 29.9.2017 v odpoledních hodinách.

Přihlášky zasílejte na adresu:

Jan Komárek
Polní 122
250 75 Nový Vestec, pošta Káraný

Nezasílejte prosím doporučeně!
Případné dotazy zodpoví předseda Výcvikové komise na tel. 723 186 519.
Počet startujících je omezen na 16 závodníků. Pořadí bude stanoveno podle došlých
přihlášek.
Organizační štáb MR:
ředitel MR:
Jan Dubový, m.s.
vedoucí organizačního výboru:
Petr Urban
hlavní rozhodčí:
Mgr. Jan Komárek
ekonom:
Veronika Šťastná
vedoucí sčítací komise:
Tomáš Zemanec
Rozhodčí deleguje Výcviková komise SKS TART a kladeče ve spolupráci s pořádajícími
regiony.

Všeobecná ustanovení:
Každý účastník předloží očkovací průkaz psa s platným očkováním. Z účasti jsou
podle zákona č. 246/1992 Sb. vyloučeni psi, na kterých bylo provedeno kupírování ušních
boltců za účelem změny vzhledu zvířete. Losování startovních čísel proběhne při prezentaci a
členové SKS TART předloží výkonnostní knížku TART. Každý účastník plně odpovídá za
svého psa po celou dobu akce. Pes bude opatřen náhubkem.
Všeobecné informace:
Ubytování je zajištěno ve čtyř a více lůžkových chatkách vybavených povlečením. Psa
je možno vzít na chatku. Hygienické zařízení umístěno v samostatné budově. Cena za
ubytování a stravování po celou dobu akce (od pátečního večera) je 950,- Kč na osobu, cena
za ubytování a stravování od sobotního dopoledne je 680,- Kč na osobu. V přihlášce je nutno
uvést datum příjezdu a dle toho zaplatit příslušnou cenu za ubytování a stravování. Parkování
vozidel zajištěno v areálu u chatek.
Na požadavky na ubytování a stravování mimo přihlášky a po uzávěrce nebude brán
zřetel.
Časový plán MR:
Sobota 30.9.2017 do 09:00 prezentace závodníků
10:00 zahájení, porada se závodníky
11:00 oběd
12:00 poslušnost
16:00 vypracování stop 4 hod.
18:00 večeře
19:00 společenské posezení
Neděle 1.10.2017
08:00 snídaně
09:00 vypracování stop 2 hod.
12:00 oběd
13:00 vyhlášení výsledků, slavnostní zakončení
Časový plán je orientační a pořadatel si vyhrazuje právo tento upravit dle počtu účastníků
soutěže.
Plán cesty:
souřadnice GPS: 50.83283, 14.35089
Intercamp

P Ř I H L Á Š K A
na Mistrovství republiky stopařů ČR SKS TART 2017
Příjmení: ……………………………………………………………………………………...
Jméno:…………………………………………………………………………………………
Adresa:………………………………………………………………………………………...
Telefon:………………………………………………………………………………………..
Jméno psa:…………………………………………………………………………………….
Chovná stanice:………………………………………………………………………………..
Plemeno:………………………………………………………………………………………
Člen regionu SKS TART (složky):.............................………………………………………..
Žádám o zajištění …………………. lůžek od……………do……………
Žádám o zajištění stravování pro počet osob ………… od………… do………….

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přihlášky zasílejte na adresu:

Uzávěrka přihlášek: 15. září 2017!!!
Prosím nezasílat doporučeně!!!

Jan Komárek
Polní 122
250 75 Nový Vestec, pošta Káraný

