
Závod do vrchu v 
canicrossu 

 
...canicrossový závod pro veřejnost a společné setkání v Sušici             

14. - 15. 7. 2012 
 

pořadatel: TJ Sokol Maxičky ve spolupráci s SK Šumava – Lazna 
 

Závod neděle 15. 7. 2012 od 9 hod. 
Start: u kynologického cvičiště v Sušici, ulice Pod Viničkami, GPS: 49°14'22.780"N, 13°30'50.775"E 

hromadný start ve dvou vlnách - 1. vlna registrovaní závodníci 
      - 2. vlna hobby závodníci 

 
 

Trať:  4 km s převýšením 360 m cíl Svatobor. 
 
Popis: start na louce před kynologickým cvičištěm, dále podél meliorační strouhy pak vlevo po polní 
cestě, podél chat lesíkem, který vyústí na cestu z rozcestí od Hrádku. Tam doleva po vrstevnici až 
k pramenu, kde je možnost osvěžení jak závodníků tak psů tj.  na 2700 m. Na 2800 m  je vlevo 
 krásný výhled na Sušici. Asi v 2900 m odbočuje trať z široké cesty vpravo po kamenných schodech po 
značce oranžová pavučina a následuje 1100 m stoupání Hadí stezkou k cíli.  
Celá trať bude značena  fáborky. 
 
Startovné: 50 Kč – v ceně 1x pivo/limo 1x a tatranka v cíli. 
 
kategorie: ženy, muži, hobby 
 
ceny: tekuté pro vítěze 
 

- každý závodí na vlastní nebezpečí, zodpovídá za své psy a uklízí po nich. Ty je nutné mít 
neustále přivázané, jak při závodě tak při sestupu ze Svatoboru. Úklid po psech v prostoru 
startu a cíle je nutný, stejně tak i na tábořišti. 

Jakákoliv agrese je nepřípustná! 
 

přihlášky www.canicross.cz (termínovka) dotazy emailem pavla.zeniskova@seznam.cz  
tel. Pavla 602 249 558 nebo Michal 736 537 631 
přihlášky do 9. 7. 2012 ať máme nějakou zpětnou vazbu na závodníky. 
prezentace v campu 14. 7. 19 – 21 hodin  
příchozí se mohou hlásit v neděli ráno od 8 – 8.30 hodin. 
 
Přijďte si užít pohyb v přírodě se svým psem jakéhokoliv plemene, který je zdravý a má radost 
z pohybu.  
 

http://www.canicross.cz/
mailto:pavla.zeniskova@seznam.cz


 
 
 

Společné setkání sobota 14. 7. 2012 
příjezd možný už v pátek 

 
camp vodácké tábořiště Dobršín - www.dobrsin.cz – domluveno parkování aut – k nahlédnutí ceník 
služeb.  Možnost grilování i dělání ohně – je třeba přivézt dříví... 
 
Program individuální, spíše vejletní, večerní  posezení u ohně. 
 
V neděli  po canicrossovém závodě pro zpestření a při dobrém počasí slíbili sušičtí paraglaidisté 
hromadný start v 10 hodin ze Svatoboru – dopad v prostoru startu. Snad počasí vyjde. 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.dobrsin.cz/

