Zimní závody psích spřežení pořádané
TJ Sokol Maxičky

Lesná 4. 2. - 5. 2. 2017
Pořadatel: TJ Sokol Maxičky

LESNÁ V KRUŠNÝCH HORÁCH
Přihlášky:

http://www.canicross.cz/index.php?call=terminovka&y=2017

Uzávěrka přihlášek:

1. 2. 2017

Datum odvolání závodu:

2. 2. 2017

Startovné:

500 Kč při platbě převodem na účet (viz níže) do 1. 2. 2017,
800 Kč při platbě na místě
Kategorie příchozí – 200 Kč – platba na místě

Číslo účtu:

257458527/0300
(Variabilní symbol: datum narození, zpráva pro příjemce: jméno a
příjmení účastníka)
Při zrušení závodu se zvýhodněné startovné zasílá zpět.

Prezence:

Skiareál Lesná v Krušných horách –
pouze 3. 2. 2017 20:00 – 23:00 hodin
Kategorie příchozí – prezentace 5. 2. 2017 ve 12:00
Předem přihlášení po telefonické domluvě možno prezentovat v
sobotu.

Kategorie a délky tratí:

Skjw/Skjm cca 12 km
SKJ2
cca 12 km
A
cca 20 km
C
cca 7 km
Tratě budou upřesněny podle sněhových podmínek v týdnu před
uskutečněním závodu.

Kategorie příchozí:

(při počtu alespoň 5-ti účastníků budou vyhlášeny čistokrevné
kategorie)
Jednodenní závod na poloviční trati skijöringového závodu (neděle
13:00). Vyhlášení proběhne současně s ostatními kategoriemi.

Popis trati:

Pravidelně upravovaná rolbou. Vhodná pro skijöring. Rovinatá se
spoustou zatáček. Prostor startu dostačně široký pro uskutečnění
hromadného startu i spřežení.

Traťový komisař:

Michal Ženíšek

Start:

Sobota 11:00 - Hromadně po kategoriích - podmínky areálu to
umožňují.
Neděle 10:00 - Hromadně po kategoriích

Ubytování:

Vlastní auta či využití místních ubytovacích kapacit (dle vlastní
domluvy). V místě závodu je k dispozici sociální zařízení a pitná
voda.
Ubytování: http://horskyhotellesna.cz/

Stravování:

Restaurace v prostoru startu a cíle.

Veterinární podmínky:

Dle platného závodního řádu ČASS, platná očkování. Splnění
platných veterinárních podmínek je nezbytné pro všechny
kategorie bez rozdílu!

Příjezd:

Nutný v pátek 3. 2. 2017 po 16. hodině z důvodu řazení na
parkovišti.

Kontakt:

Marie Ševelová – marushka007@centrum.cz, +420 602 755 073

Zvláštnosti a upozornění pořadatele: Trénink na trati možný pouze po dohodě s pořadatelem!

Pořadatel žádá závodníky, aby dbali na čistotu parkoviště a v okolí startu a uklízeli po svých
psech výkaly! Z důvodu kapacity parkoviště, jeho dispozičního řešení a sdílení s

lyžaři je zcela nezbytné na závod přijet v pátek a řadit se dle pokynů pořadatelů
s maximální možnou úsporou místa.
Parkoviště je pro závodníky zdarma.
Dále je potřeba chovat se tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno mushingu.
Za veškeré škody způsobené psem odpovídá jeho majitel. Závodníci startují na vlastní
nebezpečí.
Závod má kapacitu 80 startujících.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny.
Pozor závod se koná za plného lyžařského provozu!

