
 

pořádá sportovní klub Šumava–Lazna z. s. 

ve spolupráci s TJ Sokol Maxičky 

Místo konání:  u bývalého kynologického cvičiště v Sušici, ulice Pod Viničkami, GPS: 

49°14'22.780"N, 13°30'50.775"E 

 

Trať:  4 km s převýšením 360 m - cíl Svatobor 



Popis:  start na louce před bývalým kynologickým cvičištěm, dále podél meliorační strouhy, pak 

vlevo po polní cestě a podél chat lesíkem a vyběhne se na cestu z rozcestí od Hrádku. Tam doleva po 

vrstevnici až k pramenu, kde je možnost osvěžení závodníků i 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 a vápnem. 

Prezentace:  8. 7. od 16 – 17 hodin  v kempu  vodácké tábořiště Dobršín - www.dobrsin.cz   

V tomto kempu bude určen prostor pro závodníky a pro ty, kteří budou chtít zůstat na společný 
večer. Ubytování a parkovné (30kč) se bude platit u prezentace. Po vyhlášení bude možnost zakoupit 
v kempu jídlo a pití. 

Mushermeeting bude v 17.00 hodin v kempu Dobršín - ÚČAST POVINNÁ 

Podle aktuálního počasí se může posunout start i vyhlášení až o 1 hodinu. 

Kategorie:  

junioři od 15 do 18 let    juniorky od 15 do 18 let 
muži od 19 do 39 let    ženy od 19 do 39 let 
muži veteráni I od 40 –49 let   ženy veteránky I od 40 – 49 let 
muži veteráni II od 50 let a starší  ženy veteránky II od 50 let a starší  
 
 

Startovné: 200,- Kč v případě bezhotovostní platby do 6. 7. 2017 uhraďte prosím na účet 

                    TJ Sokol Maxičky: č. 257458527/0300  
                    variabilní symbol: datum narození závodníka 
                    zpráva pro příjemce: příjmení závodníka a heslo Svatobor 
                    Pro předejití pochybností je nutné předložit při registraci potvrzení o platbě. Startovné       
       zaslané předem nelze převádět mezi závodníky. 

                    350,-Kč  v případě platby na místě. 

                  50,- Kč junioři a juniorky 

                     
 
 

 Startovné zahrnuje občerstvení po doběhu do cíle. Zde bude připravena i 
voda pro psy v podobě necek a kyblíků. Stravenku a pivo Bernard ZDARMA v 
kempu po závodě. 
 
 
 
 
 
 

http://www.dobrsin.cz/


Program: 

Sobota: 

Organizovaný přejezd na start v 18 hodin z campu. 

19:00 hromadný start ve vlnách po kategoriích 

21:00  vyhlášení výsledků v kempu Dobršín  

 

 

Upozornění:  Závod probíhá za plného turistického provozu, proto je nutné brát na tuto 

skutečnost ohledy. 

Každý závodí na vlastní nebezpečí, zodpovídá za své psy a uklízí po nich i po sobě. Psy je nutné mít 

neustále přivázané, jak při závodě tak při sestupu ze Svatoboru. Úklid po psech v prostoru startu a 

cíle považujeme za samozřejmé, stejně tak i na tábořišti. 

Jakákoliv agrese je nepřípustná! 

Kontakt:  Pavla Ženíšková pavla.zeniskova@seznam.cz  tel. 602 249 558  

    Michal Ženíšek:  736 537 631 

 

Veterinární podmínky:  dle platného závodního řádu ECF.  Platné očkování proti vzteklině! 

Akce není určena pouze ostříleným závodníkům, ale i začátečníkům, kteří si chtějí vychutnat běh se 

psem do kopce a pokochat se krásnými výhledy na Šumavu. 

mailto:pavla.zeniskova@seznam.cz

