KLUB CHOVATE Ľ OV FARBIAROV
pri Slovenskom poľovníckom zväze
Vás srdečne pozýva

na XXXIII. ročník
Súťaţ farbiarov o Pohár SPZ 2017
Národná súťaţ s udeľovaním titulov Víťaz Slovenska 2017 a CACT

Termín:
Miesto konania skúšok:

Centrum súťaţe:

Spoluorganizátori:

9.-12. novembra 2017
Jedľové Kostoľany

Areál zdravia – rekreačné zariadenia

• Lesy Slovenskej republiky, závod Topoľčianky
• OPK Zlaté Moravce
• PZ čelár Hostie

Súťaţ farbiarov o Pohár SPZ 2017 sa koná pod záštitou:
Slovenskej poľovníckej komory – SPK
Slovenského poľovníckeho zväzu – SPZ

PREZENTÁCIA LOKALITY

Obec Jedľové Kostoľany sa rozprestiera v prekrásnej kotline vymodelovanej riekou Ţitava,
v obklopení pohoriami Tribeča, Vtáčnika a Pohronského Inovca. Podľa zachovaných záznamov sa
prvý krát o obci píše v roku 1075. Názov obce je spojený s výskytom okolitých jedľových lesov,
v čase vzniku obce. Obec sa spomína v tejto dobe v súvislosti aj s potokom FENIOSAUNICA (Jedľová
Štiavnica), ktorý tvoril prirodzenú hranicu opátstva svätého Benedika. Prívlastok „JEDĽOVÉ“
poukazuje na prítomnosť jedľových lesov v tom čase. Druhá časť názvu „KOSTOĽANY“ má rôzne
vysvetlenia. Od prvého kostola spred roku 1332, cez pojem „Castelium“ (pevnosť – stráţna veţa),
ktorá tu stála pri dôleţitej obchodnej ceste, aţ po prvého duchovného MICHALA KOSZTOLÁNYIHO,
ktorý tu pôsobil.

Ďalšou významnou dominantou tejto oblasti je zrúcanina hradu Hrušov. Písomná správa o jeho
existencii pochádza z roku 1293. Hrad patril do prvej polovice 14. storočia kráľovi Ľudovítovi, ale
bol v správe kastelánov.

Historické záznamy hovoria, ţe v roku 1538 Alexander Thurzo dostal právo ťaţiť zlato a drevo
z miestnych zdrojov, v časti Hlbokej bola výnosná skláreň, ktorá zanikla pravdepodobne v roku 1839
a v roku 1768 bol oznámený nález uhoľného sloja, medzi obcami Jedľové Kostoľany a Obyce.
S väčšími či menšími snahami na banskej ťaţbe sa v rokoch 1859 aţ 1949 vystriedalo 16 majiteľov.
Pre zaujímavosť od roku 1936 do roku 1946 uhoľnú baňu vlastnila firma Baťa.
V XVII. storočí prešli Kostoľany pod topoľčianske panstvo. Vtedy patrili do tohto panstva okrem
Kostolian ešte Kňaţice, Obyce, Machulince a Hostie. Prvým majiteľom Topoľčianok bol Haslow, ktorý
ich dostal do daru od kráľa Karola I. v roku 1307. Významným majiteľom Topoľčianok bol František
Rákoczi II., ktorý prišiel do Topoľčianok v roku 1703. Počas jeho protihabsburského povstania mal tu

hlavný stan. Po prehratej bitke Rákocziho pod Trenčínom 3. augusta 1708 cisárske vojsko
prenasledovalo ustupujúceho Rákocziho aţ do Topoľčianok, kedy zničilo aj hrad Hrušov – 5. augusta
1708.
V roku 1890 kúpil panstvo Topoľčianky arciknieţa Karol Ľudovít von Habsburg od grófa Štefana
Keglevicha. Po krátkom čase daroval celý majetok svojmu synovcovi arciknieţaťu Jozefovi Augustovi
von Habsburg s manţelkou.V rokoch 1907 aţ 1909 zriadil arciknieţa /herzeg/ Jozef Habsburg na
ploche 11650 ha Veľkú a malú zvernicu v okolí Kostolian, ktoré trvajú dodnes. Dĺţka oplotenia
predstavuje 99820 m. V Malej obore v Ţiarach začal v roku 1909 chovať danieliu zver. Začal s 9
lopatármi a 10 danielkami. Po ohradení Veľkej obory, kde choval najmä jelene, kmeňový stav bol
vysoký, okolo 1700 ks jelenej zveri, 60 ks muflónej zveri, 260 ks srnčej zveri a 30 ks diviakov.
Muflóny zakúpil od svojho suseda Forgáča z Gýmeša, ktoré boli dovezené priamo z Korziky ešte
v roku 1868. Jozef Habsburg dbal aj na kvalitu trofejí. Za účelom kríţenia vypustil do obory 40 ks
jelenej zveri z obory Kisjenö z kríţenia marmarošsko-bákoňského. Ústnym podaním sa traduje , ţe
arciknieţa v roku 1899 ulovil na polesí Piesky zdatného dvadsaťtoráka, ktorého paroţie váţilo 9,5
kg. Tento mohutný jeleň sa vraj pričinil o to, ţe sa arciknieţa rozhodol vybudovať spomínanú
zvernicu. V roku 1907 boli stavy jelenej zveri vo zvernici 7-8 tisíc ks. Podľa záznamov
arcivojvodského hlavného lesného radcu sa v tejto lokalite ulovil posledný medveď v roku 1880
a posledný vlk v roku 1876. Podľa dostupných prameňov sa ročne lovilo aţ 70 ks srncov, 8-10 silných
jeleňov a 40-50 slabších jeleňov. Uţ v tomto období sa kládol veľký dôraz na zlepšenie ţivotného
prostredia zveri, ale aj na vyrovnané lesné hospodárstvo v súlade so záujmami poľovníctva.
Do tohto rozvíjajúceho sa lesného a poľovného hospodárenia prichádza prvá svetová vojna
a rozpad Rakúsko-Uhorska.
V roku 1923 prešiel habsburský majetok do rúk Čsl. štátu. Na jeho základe sa vytvorili Štátne lesy
Topoľčianky a Štátny ţrebčín.
V rámci zoštátnenia habsburského majetku bol zoštátnený aj topoľčiansky zámok, ktorý sa stal od
roku 1923 letným sídlom československých prezidentov. V lete 1923 prišiel prvý raz do Topoľčianok
prezident T. G. Masaryk.
Počas návštev Topoľčianok Masaryk rád chodieval na výlety do Hlbokej doliny.
Do Hlbokej sa výletníci vyviezli lesnou ţelezničkou do Priehonu, odkiaľ sa potom presunuli do
Macákovho pod Boriskom, kde bývalo centrum výletov. Počas týchto výletov sa Masaryk rád
potuloval po kostolianskom chotári na svojom obľúbenom bielom koni, pričom debatovával s
občanmi Kostolian.
V roku 1922 vzniká Lovecký ochranný spolok na Slovensku. V tomto období boli v okrese Zlaté
Moravce registrované okrem štátnych poľovných revírov s výmerou 12 620 katastrálnych jutár, aj
urbárske revíry s výmerou 2900 jutár a revíry obecné s výmerou 57 360 jutár. Okrem toho evidované
Samostatné poľovné revíry o výmere 30419 jutár (1katastr.jutro=2755 m2). Majitelia poľovných
revírov sa začali intenzívne starať o lepšie ţivotné podmienky zveri, zavádzali sa intenzívne chovy,
upravil sa čas ochrany a odstrelu.
Vznikli nové pravidlá a normy novej poľovníckej morálky a ich dodrţiavanie sa stalo súčasťou
poľovníckej cti. Toto by mal byť odkaz aj pre nastupujúcu generáciu dnešných poľovníkov.

ČESTNÉ PREDSEDNÍCTVO
Ing. Tibor LEBOCKÝ – prezident SPK a SPZ
Ing. Milan Garaj.
-Lesy SR – riaditeľ OZ Topoľčianky
Ing. Michal Horný Phd.– Národný žrebčín Topoľčianky
JUDr. Ján Jonis
–predseda OPK Zlaté Moravce
Dušan Kazimír
–starosta obce Jedľové Kostoľany
Ing. Karol Chvála
–čestný člen KCHF
ORGANIZAČNÝ VÝBOR
Riaditeľ:
Ekonóm :
Ubytovateľ:
Vedúci prác na prirodzených stopách:
Vedúci prác na umelých stopách:
Veterinárna služba:
Usporiadateľská služba:

Ing. Roman Veselský
Ing. Peter Grellneth ml.
Elena Vrábelová
Jaroslav Ležák
Ing. Miroslav Pavlo
MVDr. Leila Kichi Phd
členovia KCHF

PRIHLÁŠKY
Dvojmo vyplnenú prihlášku farbiara na XXXIII. ročník Súťaţe farbiarov
,,O pohár SPZ“ pošlite na adresu výcvikára KCHF:
Branislav PORUBČANSKÝ, Štefanová 532, 013 06 Terchová
Telefón: 0902 969 951
Termín uzávierok prihlášok:
15. 9. 2017
Termín potvrdenia prijatia psa na skúšku:
30. 9. 2017
ROZHODCOVSKÝ ZBOR
Hlavný rozhodca:
Rozhodcovia:

Pavol Pástor
deleguje SPZ v Bratislave na návrh KCHF pri SPZ

UBYTOVANIE
Ubytovanie (mimo rozhodcov a vodičov) si treba objednať telefonicky alebo emailom na adrese:
Eena Vrábelová
Mobil:
0911 572 267
Email: radvilstav@gmail.com

PROGRAM SÚŤAŢE FARBIAROV O POHÁR SPZ 2017
štvrtok – 9. novembra 2017
16,00-18,00 hod. – stretnutie, ubytovanie
18,00 hod.

prezentácia,

19,00 hod.  porada rozhodcov
20,00 hod.  ţrebovanie poradia psov

piatok – 10.novembra 2017
07,00 hod.  raňajky
08,00 hod.  slávnostné otvorenie skúšok
09,00 hod.  odchod na práce do revíru
18,00 hod.  večera
19,00 hod.  porada rozhodcov

sobota – 11. novembra 2017
07,00 hod.  raňajky
08,00 hod.  odchod na práce do revíru (nahlásené do 10,00
hod.)
16,00 hod.  porada rozhodcov
18,00 hod.  ukončenie skúšok s vyhodnotením výsledkov
19,00 hod.  slávnostná večera

nedeľa – 12. novembra 2017
08,00 hod.  po raňajkách odchod účastníkov domov

VŠEOBECNÉ POKYNY
Vodič psa pri prezentácii predloţí potvrdenie o prijatí prihlášky na skúšky.
Vodič psa sa dostaví na skúšky včas, poľovnícky ustrojený, musí mať so sebou vhodnú zbraň na
lov vysokej raticovej zveri, poľovný lístok, zbrojný preukaz a preukaz o pôvode psa.
Vodič musí pri veterinárnej prehliadke predloţiť veterinárny preukaz psa, v ktorom musí byť
potvrdené očkovanie proti besnote, psinke, parvoviróze a infekčnej hepatitíde maximálne 1 rok a
minimálne 4 týţdne pred skúškami. Choré psy a honcujúce sa suky, budú zo skúšok vylúčené.
Usporiadateľ neručí za škody spôsobené psom, ani za stratu psa počas skúšok.
Kŕmenie psa si zabezpečuje vodič sám.
Skúšky sa konajú za kaţdého počasia.
Účasť kynologickej verejnosti je vítaná, musí sa však podriadiť pokynom usporiadateľov a
rozhodcov. Doprava na práce v teréne pre verejnosť nie je zabezpečená. Preprava vlastnými
motorovými vozidlami je moţná podľa usmernenia usporiadateľov.
Ubytovanie a stravovanie si účastníci skúšok hradia sami.
Protesty môţu súťaţiaci podávať ihneď po ukončení disciplíny a po vyhlásení známky
rozhodcami.

ŠTATTÚT XXXIII. ročníka skúšok farbiarov o Pohár SPZ
Skúšky farbiarovo Pohár SPZ (ďalej len „pohár SPZ“) sa organizujú ako vrcholné národné skúšky
farbiarov s udeľovaním titulov CACT a Víťaz Slovenska a Res.CACT. Na skúškach sa môţe zúčastniť 7
farbiarov. Prihlášky na Pohár SPZ prijíma a potvrdzuje KCHF SR.
Na skúšky moţno prihlásiť farbiara bez zreteľa na pohlavie, ktorý v roku konania skúšok dosiahne
vek minimálne 3 roky. Ďalej musí spĺňať tieto podmienky:
- musí byť zapísaný v niektorej z FCI uznaných plemenných kníh
- musí mať úspešne absolvované IHF
- vodič farbiara musí byť členom KCHF
Výber na základe prihlášok urobí výbor KCHF na svojom zasadnutí po uzavretí prihlášok.
Farbiar, ktorý dosiahne na Pohári PSZ najvyšší počet bodov v I.cene, získa titul „Víťaz
Slovenska 2017“. Najlepší jedinec z kaţdého plemena, umiesnený v I.cene, získa čakateľstvo na
Slovenského šampióna práce – CACT, druhý v poradí z plemena s umiestnením v I.cene získa titul
Res.CACT. Ak ani jeden farbiar nezíska I.cenu, jedinec s najvyšším počtom bodov V II.cene
(prípadne v III.cene) získa titul Víťaz Slovenska o Pohár SPZ 2017“.

SKÚŠAJÚ SA TIETO DISCIPLÍNY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Posliedka s odloţením
Nájdenie nástrelu
Práca na umelo zaloţenej pofarbenej stope 18–22 hodín starej
Nájdenie znakov na stope
Dohľadávka na remeni
Durenie
Hlasité stavanie
Chuť do práce

Poradie skúšaných disciplín bude určené hlavným rozhodcom podľa moţnosti pracovať na
prirodzenej stope raticovej zveri (jelenej, diviačej, muflonej alebo danielej). V jeden deň sa
spravidla skúša iba jedna časť skúšok buď prirodzená alebo umelo zaloţená stopa. Pri dostatku prác
na prirodzenej pofarbenej stope sa po predchádzajúcom súhlase od vodiča môţu odskúšať obe
stopové disciplíny. Neúspešné hodnotenie niektorej z disciplín nevylučuje psa z ďalšej účasti na
skúškach, nebude však hodnotený v cene, ale zaraďuje sa podľa získaných bodov do poradia.

1. Posliedka s odloţením
Skúša sa na lesnej ceste, poľovníckom chodníku, okraji lesa a podobne, opačným smerom ako stojí
korona, aby pes nebol rušený. Posliedka sa robí pred prácou na umelej stope.
Vodič kráča pomalým krokom, pes ide ticho a pokojne za ním alebo pri jeho ľavej nohe na
remeni alebo voľne nepripútaný (obojok je na krku) a pozorne sleduje vodiča. Asi po 50 metroch
vodič psa ticho a nenápadne odloţí (ak vedie psa na remeni, zloţí remeň z pleca na zem). Odopnutý
vodiaci remeň pri vedení na voľno môţe poloţiť vedľa psa. Ţiadne iné súčasti výstroja nesmú zostať
na mieste odloţenia. Vodič sa vzdiali asi 50 metrov a ukryje sa tak, aby ho pes nevidel. Po 5
minútach vystrelí a po ďalších 5 minútach sa vráti k psovi.

Hodnotenie:
Chyby ktoré znižujú hodnotenie: Predbiehanie vodiča psom, vzďaľovanie sa od smeru posliedky,
hlasité povely, rýchla chôdza, neochota psa k odloženiu, nevyčkanie psa na mieste odloženia,
kňučanie. Ak pes prejde viac ako 25 metrov od miesta odloženia hodnotí sa známkou 0.
2. Nájdenie nástrelu
Nástrel sa nachádza na začiatku stopovej dráhy vo vyznačenom priestore asi 30 × 30 metrov.
Rohy štvoruholníka sú označené písmenami A, B, C, D a poradovým číslom stopy. Na nástrele je
väčšie mnoţstvo farby, striţ, kúsok koţe z ratice pevne pripevnený kolíkom k zemi. Pri zakladaní
stopy musia byť ratice krátky čas poloţené na mieste nástrelu. Ďalšia farba na stopovej dráhe
začína aţ po opustení vyznačeného nástrelového priestoru. Rozhodca, ktorý zakladá stopu vyznačí
na postrelový list – orientačný zákres nástrelu s popisom miesta, číslom stopovej dráhy a časom
zaloţenia nástrelu. Postrelový list vloţí do obálky, zapečatí a odovzdá hlavnému rozhodcovi.
Obálku s číslom stopovej dráhy si vylosuje vodič pred začatím práce. Po príchode k vyţrebovanej
stopovej dráhe začne vodič na povel rozhodcu spolu so psom hľadať vo vyznačenom priestore
nástrel. Ak do 10 minút vodič neoznámi rozhodcovi nájdenie nástrelu, rozhodca po otvorení obálky
ukáţe podľa náčrtku nástrel. Nenájdenie nástrelu do 10 minút znamená zníţenie dosiahnutej
známky z práce na remeni o jeden stupeň. Za nájdenie nástrelu sa povaţuje čas kedy vodič ukáţe
rozhodcom znaky, ktoré sa nachádzajú na nástrele.
Hodnotenie:
Za nájdenie nástrelu do 5 minút získava pes známku 4, do 7 minút známku 3, do 10 minút
známku 2, v prípade nenájdenia nástrelu známku 0. Čas hľadania nástrelu sa meria stopkami a
nezapočítava sa do času práce na umelej stope.
3. Práca na umelej stope
Skúša sa na umelo zaloţenej pofarbenej stope jelenej zveri 1000–1100 metrov dlhej pomocou
GPS, s dvoma aspoň 50 metrov dlhými pravouhlými lomami, lomom v ostrom uhle a leţoviskom.
Umelá stopa musí byť 18–22 hodín stará. Zakladá sa s raticami jelenej zveri pomocou drevákov. Do
stopy sa súčasne kvapká farba (hovädzia krv zmiešaná s obsahom bachora jelenej zveri). Na
zaloţenie stopy sa pouţije 3 dcl farby. Tri znaky sa budú zakladať jednotne na prvom lome, vrchole
lomu v ostrom uhle a leţovisku, ktoré je minimálne 150 m pred koncom stopy. Znaky sú označené
kódmi tak, aby nemohlo dôjsť k ich zámene a pevne pripevnené kolíkom k podloţiu, aby zostali
počas skúšky na pôvodnom mieste. Na konci kaţdej stopovej dráhy je poloţená jelenia zver, z
ktorej ratice boli pouţité na jej zaloţenie. Zver musí byť vyvrhnutá a dobre zašitá. Koniec kaţdej
stopovej dráhy musí byť označený jej číslom. Jednotlivé stopové dráhy musia byť od seba vzdialené
najmenej 300 metrov.
Rozhodca pred začatím práce na umelej stope oboznámi vodiča s typom znakov. V momente
priloţenia psa na nástrel začína rozhodca merať čas práce na stope, ktorý zapíše do postrelového
listu a oznámi vodičovi. Čas začatia stopovej práce rozhodca na nástrele oznámi aj rozhodcovi
na konci stopovej dráhy. Na konci stopovej dráhy, v dostatočnej vzdialenosti od poloţeného kusa,
rozhodcovia sledujú príchod vodiča a psa ku zveri. Čas zaznamenajú aţ vtedy, keď ku zveri príde
vodič aj pes.
Doporučuje sa, aby rozhodcovia a vodič boli počas dohľadávky v spojení (mobil, vysielačky), aby
v prípade zídenia zo stopy, alebo inej nepredvídanej udalosti vedeli dorozumieť a rozhodcovia si
vedeli oznámiť medzi sebou začiatok a ukončenie práce. Vodič pracuje na stope úplne samostatne
bez rozhodcov. V prípade zistenia pomoci akýmkoľvek spôsobom (vysielačka, telefón, GPS) znamená
diskvalifikáciu a následné vylúčenie zo skúšok.
Za nájdenie kaţdého znaku získa pes 10 bodov. Znaky odovzdá vodič rozhodcom na konci
stopovej dráhy. Práca sa hodnotí ak pes nájde zver v určenom časovom limite, pričom kritériom na

zaradenie do ceny je čas vypracovania stopovej dráhy a počet nájdených znakov. Vodič vedie psa na
farbiarskom remeni aţ na koniec stopovej dráhy, kde leţí zver.
Hodnotenie:
• Známkou 4 sa hodnotí pes pri vypracovaní stopy do 40 minút a nájdení aspoň 2 znakov.
• Známkou 3 sa hodnotí pes pri vypracovaní stopy do 50 minút a musí byť nájdený aspoň 1
znak.
• Známkou 2 sa hodnotí pes pri vypracovaní stopy do 60 minút a nemusí byť nájdený ţiadny
znak.
• Známkou 0 sa hodnotí pes ak stopu nevypracuje do 60 minút počet nájdených znakov
nerozhoduje.
4. Dohľadávka na prirodzenej pofarbenej stope
Disciplíny dohľadávka na remeni, durenie, hlasité stavanie a chuť do práce sa skúšajú podľa
skúšobného poriadku pre individuálne hlavné skúšky farbiarov, s tým rozdielom, ţe sa môţu
robiť aj dohľadávky na diviačej zveri. V prípade dĺţky stopy do 400 m a stári stopy 4–12 hodín
sa pouţije koeficient 15, resp. koeficient 25 pri stárí nad 12 hodín a pes môţe byť zaradený len
do III. ceny.

XXXIII. ROČNÍK SÚŤAŢE FARBIAROV O POHÁR SPZ
Jedľové Kostoľany, 9.-12. novembra 2017
Meno psa

Pl. kniha, č. záp:

Vodič

II.

III.

1

Posliedka s odloţením
a) na remeni
b) voľne

4
3

3
2

2
1

5
10

2

Nájdenie nástrelu

2

2

–

5

3

Práca na umelej
pofarbenej stope

4

3

2

20

4

Nájdené znaky (na umelej
stope)

2 ks

1 ks

–

10

5a

Dohľadávka na remeni do 400 m
a) stopa 4–12 hod.
b) stopa staršia ako 12 hod.

x
4
3

x
3
2

2
2

15
25

5b

Dohľadávka na remeni nad 400 m
a) stopa 412 hod.
b) stopa staršia ako 12 hod.

4
3

3
2

2
2

30
45

6

Durenie

3

2

–

10

7

Hlasité stavanie

3

2

–

10

8

Chuť do práce

4

3

2

10

320

220

120

Najniţší počet bodov

Výsledná cena:

Poznám
ka

I.

Koefi
cient

Predmet

Počet bodov

Najniţšie
známky
pre cenu

Známka
za výkon

Rozhodcovská tabuľka

Počet bodov spolu:

x/ pes môţe byť zaradený len v III. cene
Podpisy:
................................. ................................. .................................
Hlavný rozhodca
Riaditeľ skúšok
Vodič psa

Ostatní rozhodcovia:

ZÁZNAMY ROZHODCU

1. Posliedka s odloţením
a) na remeni......................................................................................................
b)
voľne.............................................................................................................
2. Nájdenie nástrelu v min.....................................................................................
3. Práca na umelej pofarbenej stope (v min.)
vodič................................................................................................................
................................................................................................................ .......
.......................................................................................................................
4. Nájdené znaky na stope (poradové čísla)...........................................................
5. Dohľadávka na remeni
a) do 400 m, stopa 4–12 hod.............................................................................
b) do 400 m, stopa staršia ako 12 hod................................................................
c) nad 400 m, stopa 4–12 hod...........................................................................
d) nad 400 m, stopa staršia ako 12 hod..............................................................
e) aké znaky a mnoţstvo farby sa našlo na nástrele............................................
f) dĺţka práce so psom na remeni......................................................................
g) koľkokrát sa vykonal predsled.......................................................................
h) koľkokrát bol pes priloţený na stopu............................................................
6. Durenie
• dĺţka durenia a čas (v metroch a v min.).........................................................
7. Hlasité stavanie
• doba stavania, hlásenie (v min.)......................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Deň a hodina:
• postrelenia zveri..............................................................................................
• priloţenia psa na prácu....................................................................................
• ukončenia dohľadávky....................................................................................
Druh dohľadanej zveri:.....................................................................................
Zistený zásah …………………………………………………................………….
8. Chuť do práce....................................................................................................
…………………………………………………….........................…………………

Poznámky k práci psa a vodiča
………………………………………………………………………………...........................................................
.......................................................................................................................
……………………………………………………………………………………...................................................……
………………………………………………………………………….........................................................………
…………………………………………………………………………...................................................………………
………………………………………………………………...................................................…………………………
………………………………………………………………...................................................…………………………
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

