
MÍSTO KONÁNÍ
HOTEL ASKINO-HORNÍK, Tři Studně, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou
http://www.hotelhornik.cz/
https://www.google.com/maps/place/49%C2%B036%2723.6%22N+16%C2%B002%2705.
3%22E/
@49.608738,16.031484,1562m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=cs

KATEGORIE
tříčlenná štafeta, ve složení:

canicross, scooter s jedním psem a bikejöring a dobrý název. Štafeta se pojede v 
tomto pořadí: CC, SC, BKJ. Start bude hromadný na široké louce. Štafeta může být jakkoli
smíšená.
Vyhlašovat se bude 5 nejlepších štafet a jedna „ nejoriginálnější“ (věk, název, výstroj,....). 
Pokud někdo nebudete mít další parťáky do štafety, pište na facebook závodu
https://www.facebook.com/events/627513844106458/ a nebo kontaktujte pořadatele. 
Určitě se
další členi najdou.

TRAŤ
Trať bude stejná jako minulý rok, pro většinu závodníků, kteří jsou zvyklí závodit na 
Horníku se pojede v protisměru. Start bude na celé louce, dostatečně široký. Lesní cesty, 
zpevněné cesty, minimální převýšení, délka je kolem 4 km.

JAK TO BUDE PROBÍHAT?
Canicross odstartuje hromadně, pak předá pomyslný štafetový kolík koloběžkáři v 
předávacím prostoru. Před předávacím územím musí závodník odpoutat psa, kterého bez 
cizí pomoci cvakne na připravený stake out, a běží předat předávku bez psa, tím, že se 
dotkne druhého člena.  Hned potom jde pro svého psa. Stejně probíhá předávka mezi 2. a 
3. úsekem. Finišuje cyklista, který
jede rovnou do cíle. 



PROGRAM 
19.5. pátek
- příjezd
- prezentace 21 – 23 hod
20.5. sobota
- start prvního kola 09:00 hromadně prvním úsekem kategorií canicross

10.5. neděle
- start druhého kola 09:00 gundersenem
- vyhlášení cca 12:00
Pozor, časový program se může měnit. Sledujte nástěnku u prezentace.

STARTOVNÉ
V případě startovného platí jednoduché pravidlo. Pokud štafeta zaplatí převodem na účet 
do úterý (16.5.) - peníze musí být připsány, bude platit méně. Placené startovné předem je
nevratné a nedá se převádět na jinou štafetu. Startovné se vrací pouze při zrušení závodu 
z jakéhokoliv důvodu.
1000,- Kč za závodní akci za štafetu v případě bezhotovostní platby do 16.5.
1500,-Kč za závodní akci za štafetu v případě platby na místě.
Startovné nehradí: věkové kategorie děti a mládež a juniorské štafety!
Startovné v případě bezhotovostní platby uhraďte prosím na účet TJ Sokol Maxičky:
č.: 257458527/0300, do zprávy pro příjemce název štafety a příjmení členů štafety

PŘIHLÁŠKY
Zde na stránkách (http://www.canicross.cz/index.php?call=prihlaska&idakce=210)
Případné dotazy:
Michal Ženíšek michal.zenisek@email.cz ,tel.: 736 537 631

UBYTOVÁNÍ
Možno přímo v hotelu Horník, každý si zajišťuje sám. POZOR, v tomto termínu se jede v 
NMnM i světový pohár MTB, rezervujte si tedy ubytování s dostatečným předstihem!
 Kontaktujte recepci: +420 730 893 738 hornik@askino.cz Jinak v autech, stanech v
okolí hotelu.
Při parkování a stanování se řiďte pokyny pořadatele.

STRAVOVÁNÍ
Stravování je možné v hotelu Horník - snídaně, obědy, večeře za dobré ceny.

Agresivita psů bude postihována diskvalifikací celé štafety!
Náhubky nejsou povoleny.

Dodržujte noční klid v hodinách 22 – 6.




