
Šárecké psí závody

Místo konání  :   Lesopark Šárka, Praha-6, Nebušice, příjezd ulicí Nad Želivkou 
a dále ulicí Pod Hájovnou, označeno až po Stake out.

Kategorie  :   Canicross Muži, Canicross Ženy (hromadné starty), Bikejoring 
Muži, Bikejoring Ženy, Scooter s jedním psem, Scooter se dvěma psy, (starty po 
30 vteřinách, 1. etapa pořadí losované, 2. etapa od nejrychlejšího, po 
kategoriích). Příchozí, děti a junioři canicross.

V případě, kdy bude na jednu kategorii méně než pět závodníků se příbuzné 
kategorie slučují.

Kontakt:     Michal Šefrna, tel: 605 205 426, michal.sefrna@seznam.cz
                 Roman Čermák, tel: 724 275 193, cermak99@email.cz

Přihlášky prostřednictvím stránek    www.canicross.cz         nejpozději do 15.9.2011

Závod je pořádán podle závodních pravidel platných pro závody pořádané TJ 
Sokol Maxičky http://www.canicross.cz/index.php?call=files&idc=83

Trať:     lesní cesty, mírně členitá, 1. etapa délka 5 km, 2. etapa délka 2 km

Startovné: platí se na místě 
250 Kč,    další start 100 Kč
350 Kč přihlášení po uzávěrce
Členové TJ Sokol Maxičky 200 Kč, po uzávěrce 300,-Kč

Veterinární podmínky  :   dle platného závodního řádu SSPS. Platné očkování 
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proti vzteklině!

Příjezd je možný od pátku 16.9., 18:00, ubytování vlastní, v prostorách stake 
outu.

Stravování je zajištěno formou stánku s občerstvením.

Pořadatel žádá závodníky aby dbali na čistotu na parkovišti a v okolí startu a 
uklízeli po svých psech!

Po 22,00 hod. nutno dodržovat noční klid a psy mít uložené v boxech.

Za veškeré škody způsobené psem odpovídá jeho majitel.

Pohyb psů je povolen pouze na vodítku nebo tažné šňůře.

Trénink na trati a její prohlídka se povoluje dle programu.

Závodníci startují na vlastní nebezpečí.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny.

Program:

Pátek 16.9 příjezd
Oficiální trénink, prohlídka trati 18:30-20:00
Prezentace v sokolském stanu 20:00-22:00
Sobota 17.9. příjezd, prezentace 8:00-9:00
Veterinární kontrola 8:00-9:00
Prohlídka trati do 9:30 
Start první etapy 10:00
Start příchozích, dětí a juniorů 13:00
Start druhé etapy 14:00
Vyhlášení výsledků 16:00

Relaxační program formou masáží, si pro vás připravili studenti z ATV



Palestra

ATVS Palestra VOŠ s.r.o.
Je vyšší odborná škola sportovního zaměření, která nabízí studijní obory 
Management sportu a Pedagogika volného času pro absolventy maturitního 
vzdělávání. Odborná příprava studentů je zaměřena na ekonomicko managerské 
předměty a součástí jejich odborné profesní přípravy je i  organizace sportovních 
aktivit, turnajů a závodů. V průběhu svého studia se studenti seznamují s celou řadou 
sportů formou náslechů a hospitací ve sportovních oddílech a zařízeních, podílí se na 
přípravě a organizaci celé řady nejrůznějších sportovních aktivit jako jsou běžecké 
závody PIM, mistrovství republiky v silničním běhu , mistrovství  světa v lacrosu , 
cyklistické závody a celé řady dalších, studenti ATVS Palestra jsou také organizátory 
sportovních akcí, za všechny můžeme jmenovat například běžecký závod Palestra 
Kbelská 10,  dívčí fotbalový turnaj Palestra Cup, beachvolejbalový turnaj, soutěž 
v silovém trojboji, pomáhají i při sportovních akcích pro mentálně a tělesné 
postižené.  Od října 2010 realizuje škola v rámci programu OPPA  v Praze projekt 
zaměřený na podporu a rozvoj odborné praxe studentů.   

Kontakt: 
ATVS Palestra VOŠ s.r.o.
Slovačíkova 400/1 Praha 9
Tel: 286852080, e-mail: info@palestra.cz 
www.palestra.cz

    ZAMA-Jiří Zajdl
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