Zásady pro kladení stop
( vzor pro IPO3 na VS – týká se ale všech stop všeobecně)
Vedoucí stop
Je garantem, že stopy budou našlapány tak, jak bylo domluveno na poradě s rozhodčím na
stopách. Je samozřejmostí, že je znalý terénu, který si před akcí prošel a zhotovil orientační
plán kladení stop. Před začátkem každé stopy si zkontroluje předměty kladeče, čas kladení a
tvar stopy. Při kladení je u každé stopy od začátku až do konce a pokud to terén umožňuje,
kontroluje kladení stop a pokládání předmětů. Zodpovídá též za dodržení časového
harmonogramu kladení stop a za včasné předání předmětů kladečům - min. 30 minut před
kladením. Dohlíží, aby vzdálenost mezi jednotlivými stopami byla min. 25 metrů.
Kladeči
Doporučení stopy klást v jednotné obuvi - gumová obuv, nebo prodyšná obuv – všichni.
Délka a tvary stop jsou uvedeny v kartách kladeče. Po položení posledního předmětu
/ukončení stopy/ vždy jít ještě několik kroků v přímém směru.
Nášlap stop
Cedulka označující stopu bude umístěna vlevo od nášlapu, přijít minimálně 5 kroků ve
směru stopy a pak umístit cedulku. Nášlap provést dále od cesty či osy, aby nedošlo k
přeběhnutí psem či psovodem před uvedením. Na nášlapu setrvat cca 30 vteřin a nenarušovat
zbytečně terén.
Úseky stopy
Dbát na délku kroku, mezera mezi jednotlivými šlápotami by měla být cca 15-25cm. Úseky
šlapat co nejrovněji, najít si bod na který kladeč půjde, pokud to umožňuje terén. Délky
úseků upravit podle terénu tak, aby celá stopa vyšla na 600 kroků. První úsek klást delší než
100 kroků vzhledem k položení předmětu. V případě, že úsek prochází např. nepoužívanou
polní cestou, výraznými kolejemi (např. po otáčení traktoru apod.) je třeba před uvedením
závodníka informovat o této skutečnosti rozhodčího.
Lomy na stopě
Lomy jsou kladeny v úhlu 90°. Při kladení lomu kladeč nepřerušuje krokovou frekvenci a
sled stopy ( např. nedělat úkroky). Na lomu je možné se na krátký čas zastavit a zakreslit si
orientační body (všichni kladeči stejně). Před a za lomem je nutné nechat min. 40 kroků od
položení předmětu. Lomy provádět citlivě, ne v jiném porostu ( myšleno např. řidší tráva......)
před a za kolejemi od vozidel, ne v těsné blízkosti mezí, porostu, cest a jiného terénu.....)
Předměty
Předměty cca 30 min před kladením vyjmout ze sáčku a dát k sobě napachovat. Klást
předměty tak, aby číslo předmětu odpovídalo číslu stopy.(v případě záměny nutno nahlásit
rozhodčímu). Předměty klást v domluveném pořadí (v závislosti na materiálu, ze kterého
předmět je). Předměty pokládat (nestavět) do otisku stopy - ne mimo něj. Předměty klást tak,
aby od předmětu k lomu a od lomu k předmětu bylo minimálně 40 kroků.
První předmět vždy na 1. úsek stopy - po 100 krocích. V případě, že 1.úsek bude jen cca 120
kroků, může kladeč umístit předmět do vzdálenosti 70-80 kroků a tuto skutečnost oznámí
rozhodčímu před uvedením psa. Druhý předmět na druhý nebo třetí úsek dle domluvy
s rozhodčím. Třetí předmět stopu ukončuje. V případě, že kladeč položí předmět na jiný úsek
než bylo domluveno (splete se), upozorní na tuto skutečnost rozhodčího před započetím
vypracování stopy.
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