Podbrdské psí závody čtvrté kolo Hill´s cupu
20.9. – 21.9.2014

Místo konání : SK klub Vlaška, Azalková 928, 263 01 Dobříš, mapka na
www.vlaska.cz/index.php?clanek=31.
Kategorie Canicross : starty hromadné
Děti chlapci od 7 do 10 let
Mládež chlapci od 11 do 14 let
Junioři od 15 do 18 let
Muži od 19 do 39 let
Muži veteráni I od 40 do 49 let
Muži veteráni II od 50 let a starší

Děti děvčata od 7 do 10 let
Mládež děvčata od 11 do 14 let
Juniorky od 15 do 18 let
Ženy od 19 do 39 let
Ženy veteránky I od 40 do 49 let
Ženy veteránky II od 50 let a starší

Kategorie BKJ: starty intervalově
Junioři od 15 do 18 let
Muži od 19 do 39 let
Muži veteráni I od 40 – 49 let
Muži veteráni II od 50 let a starší

Juniorky od 15 do 18 let
Ženy od 19 do 39 let
Ženy veteráni I od 40 – 49 let
Ženy veteránky II od 50 let a starší

Kategori ostatní: starty intervalově
SC1
C
B

SC2
C1
B1

V případě, kdy bude na jednu kategorii méně než pět závodníků, se příbuzné kategorie slučují.
Kontakt na pořadatele: veškeré dotazy vám za TJ Sokol Maxičky rád zodpoví pořadatel
Michal Šefrna, tel: 605205426, michal.sefrna@seznam.cz
traťový komisař Roman Čermák
Přihlášky: zasílejte na www.canicross.cz, nejpozději do čtvrtka 18.9.2014.

Závod je pořádán podle závodních pravidel ECF a specifických pravidel platných pro tento cup.
Trať: lesní cesty, louka, etapy o délce 4,5 km.
Startovné: 300 Kč (ve startovném je započítána poukázka na občerstvení)
200 Kč junioři (opět započítána stravenka)
100 Kč další start (bez nároku na další stravenku)
350 Kč při platbě na místě (včetně stravenky)
Startovné: zasílejte na účet č. 257458527/0300, do textu uvádět „Dobříš a jm. a příjmení závodníka“
.
Veterinární podmínky : veterinární prohlídka bude provedena před závodem. Všichni psi (i nezávodící)
musí mít platné očkování - vzteklina, parvoviroza, psinka. Očkování nesmí být starší než 1 rok a mladší než
1 měsíc. Nemocní psi nebudou přijati.
Příjezd je možný od pátku, ubytování vlastní, v prostorách stake outu.
Stravování je zajištěno v místní restauraci.
Pořadatel žádá závodníky, aby dbali na čistotu na stake outu 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.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny.
Program:
Pátek 19.9.
20:00 až 22:00 prezentace
Sobota 20.9.
7:30 až 8:30 prezentace
9:30 start první kategorie
17:00 biatlon, může vyzkoušet každý závodník, trať dlouhá cca 2km

Neděle 21.9.
9:00 start druhého kola
12:00 start Podbrdského canicrossu
V rámci Hill’s cupu proběhne již IV. ročník tohoto závodu: zde si můžou zazávodit profíci, příchozí a
děti. Přihlášky na www.pesoklub.cz/?page_id=88.
Veškeré informace za Podbrdský canicross: Klára Kaiserová, tel: 777166632, kklara@quick.cz
14:00 – 15:00 vyhlášení IV. kola Hill's cupu 2014

Co vás dále čeká:
Posezení s živou hudbou a skvělé občerstvení v Zahradní osvěžovně
http://www.vlaska.cz/index.php?clanek=6
Relaxační program formou masáží, který si pro vás připravili studenti z ATVS Palestra.
Dětský koutek v areálu SK Vlaška.
Prohlídka Farmy jedné ženy (www.farmajednezeny.cz).
Podporují nás:

