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Canicrossový závod

Plzeň - 11.11.2017 ( krásný datum na venčení :) )  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Propozice
Datum: 
• 11.11.2017

Místo: 
• Plzeň - Valcha, ul. K Zelené Louce ( GPS 49.710746, 13.328679 )

Prezence závodníků a registrace: 
• 9:30 - 10:30

Start závodu:
• 11:20 start Kategorie M15, poté ostatní kategorie dle startovní listiny
• na start je nutné dostavit se minimálně 5 min před startem celé kategorie

Kategorie
• M14 - Muži - psi do 14,9kg
• M15 - Muži - psi nad 15kg
• Z14 - Ženy - psi do 14,9kg
• Z15 - Ženy - psi nad 15kg
• BEZ - běh bez psa
• CHCI - Chci si zkusit Kategorie pro každého na trase 2km
• jednotlivé kategorie budou otevřeny pouze v případě přihlášení min 5 týmů s 

uhrazeným startovným

Vyhlášení výsledků:
• Vyhlášení proběhne cca 45 minut po doběhnutí posledního závodníka
• Vyhlášena budou vždy první tři místa v kategorii žen a mužů dané váhové kategorie 

(kategorie BEZ a CHCI bez vyhlášení vítězů)

Trasa:
• 8+km
• 4+km
• 2+km - pouze pro kategorii BEZ a CHCI

• trasy povedou po lesních cestách, značení za pomocí fáborů, značení na zemi
• terén trasy je technický, určitě prověří schopnosti všech

 
Startovné:
• 200,- Kč při platbě předem na účet (online registrace do 27.10.2017)
• 250,- Kč při platbě na místě
• 100,- Kč pro kategorii BEZ a CHCI (předem i na místě)
• Kapacita závodu je stanovena na 200 míst celkem
• Startovné je vratné v plné výši při odhlášení do 27.10.2017, při odhlášení od 28.10.2017 

je startovné nevratné
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• Převedení startovného na jiný tým je možné po předchozí domluvě s pořadatelem

Důležité informace:
• Start kategorii se psem bude v intervalu 15 vteřin, start v kategorii BEZ a CHCI bude v 

intervalu 20 vteřin
• Závod bude měřen čipovou časomírou
• Startovní číslo musí být umístěno viditelně na hrudi, čip na noze. Čip je vratný, v 

případě nevrácení bude účtována pokuta ve výši 500,-
• Canicrossový závodníci musí v průběhu závodu používat vodítko o maximální délce 

2m v nataženém stavu (může být kontrolováno pořadatelem)
• Nesmí dojít k situaci, že psovod táhne psa (může být odměněno diskvalifikací)
• Psi přihlášení do kategorie do 14,9kg musí projít převážením. Potvrzení o převážení 

předejte na prezenci.
• Závod se běží za každého počasí

Občerstvení:
• Není zajištěno pořadatelem
• Lze využít zázemí závodu ( Hostinec na Zelené louce)

Parkování:
• Parkovat je možné v centru závodu při stranách komunikace (nesmí dojít k její 

neprůjezdnosti)

Závodní podmínky:
• Min. věk psa pro účast v závodu je 12 měsíců
• Každý pes by měl mít platné potvrzení o vakcinaci proti vzteklině, psince, infekční 

hepatitidě a leptospiróze
• Netolerujeme hrubé zacházení s psy pod hrozbou diskvalifikace
• V místě závodu mějte své psy na vodítku. Hárající feny prosím venčete s ohledem na 

ostatní závodníky dále od místa startu.
• V místě konání závodu dodržujte čistotu.
• Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v propozicích závodu
• Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout přihlášku některého z účastníků
• Pohybujte se pouze v označených úsecích na trati a při předbíhání se držte pravidly 

Fair-play. Žádné záškodnické taktiky a hrubé počínání psa ani psovoda nebudou 
tolerovány pod pohrůžkou diskvalifikace.

Kontakt na pořadatele:
• info@plzenvtahu.cz
• 721 461 204
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