
                                                                                                                         

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Maxičkovský Saďák  
aneb Makej s Manmatem a s ANNAMAET 

20. 8. 2017 (neděle) 
 

 

Místo konání  
 

Sadská (37 km od Prahy). U jezera Sadská, chatová oblast Vodrážka, louka vzadu u 

Labe. Místo konání bude značeno od „kruháče“ ulice Poděbradská až po stake  out.  

 

Kategorie 

Canicross: 

 

canicross muži                                             canicross ženy 

nejmenší kluci 1 – 3 roky                      nejmenší holčičky 1 – 3 roky  

děti chlapci od 4 do 6 let                                 děti děvčata od 4 do 6 let 

děti chlapci od 7 do 10 let                        děti děvčata od 7 do 10 let 

mládež chlapci od 11 do 14 let                mládež děvčata od 11 do 14 let 

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 

canicross: příchozí - bez věkového omezení (příchozí běží kratší vzdálenost) 

děti – rozdělení podle věku dle výše uvedených kategorií.  

 

Bikejöring: 

 

bikejöring muži                                          bikejöring ženy 

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 

 

Scooter: 

Sc1, Sc2- bez věkového omezení.  

 

!!!!!!!Přihlášky na  www.canicross.cz,  nejpozději do 16. 8. 2017!!!!!!! 

Přihlášku nutné vyplnit i u dětí! 
 

 

 

http://www.canicross.cz/


 

Trať 

 

Lesní cesty, mírně členitá, délka 4,6 km, pro kategorii příchozí do 2 km, děti délka do 

2 km podle věku. Junioři běží trať 4,6 km.  

 

Startovné  

 

V případě startovného platí jednoduché pravidlo, tedy pokud závodník zaplatí 

převodem na účet, a to vždy do pátku, který patří do závodního víkendu, bude platit 

méně. Zaplatit znamená, aby částka byla nejpozději v tento pátek připsána na účet!  

 

250,- Kč za závodní akci v případě bezhotovostní platby (400,-Kč za závodní akci v 

případě platby na místě) 

100,-Kč startovné za další kategorii.  

150,-Kč junioři a juniorky za závodní akci. 

150,-Kč příchozí 

50,-Kč děti  

 

Startovné v případě bezhotovostní platby uhraďte prosím na účet TJ Sokol Maxičky: 

č. 257458527/0300, Variabilní symbol: datum narození závodníka, zpráva pro 

příjemce: jméno a příjmení závodníka. Startovné za 250,-Kč musí být připsáno na 

daný účet nejpozději do 18.8.2017 (pátek).  

 

Ubytování 

 

Příjezd je možný od pátku 18. 8. po 18:00 a ubytování si zajišťuje každý závodník 

sám.  Je možné ubytování v prostorách stake outu (auta, stany) nebo ubytovací 

možnosti ve městě Sadská a okolí.  

 

Občerstvení 

 

Stravování je zajištěno formou stánku s občerstvením s našimi milými hasiči, kde 

bude bohatý výběr pití vč. kávy, klobásy, párky, bramboráky, pečivo příp. grilované 

maso. Hasiči zajišťují i vodu pro vaše psí parťáky.  

 

V ceně startovného bude poukázka na občerstvení a nápoj a také ráno vás čekají 

výborné koláčky!! Je třeba před závodem doplnit cukry!  Dále v ceně startovného 

je památeční čelenka!  

 

Ostatní 

 

 Pořadatel žádá závodníky, aby dbali na čistotu na parkovišti a v okolí startu a 

uklízeli po svých psech! 



 Po 22:00 hod nutno dodržovat noční klid a psy mít uložené v boxech. Pohyb 

psů je povolen pouze na vodítku nebo tažné šňůře. 

 Za veškeré škody způsobené psem odpovídá jeho majitel. 

 Závodníci startují na vlastní nebezpečí. 

 Pořadatel si vyhrazuje právo na změny. 

 Veterinární podmínky dle platného závodního řádu SSPS, platná očkování. 

Splnění veterinárních podmínek je nezbytné pro všechny kategorie bez rozdílu! 

 Platný očkovací průkaz sebou k registraci.  

 Agresivita psů bude postihována diskvalifikací!!  

 Závodníci mladší 18 let budou startovat pouze s písemným souhlasem 

zákonného zástupce. 

 Veškeré fotografie i video záběry pořízené během závodu mohou být 

pořadatelem použity k propagaci tohoto sportu a činnosti pořadatele bez 

nároku na honorář.  

 Organizátor si vyhrazuje právo změn v propozicích závodu, a to především 

v době startu či délce trati v případě počasí.  

 Závodu se může zúčastnit pouze pes, který dosáhl 12 měsíců věku (1 rok).  

 Jednotlivé kategorie budou vyhlašovány pouze pokud budou obsazeny více jak 

pěti závodníky. V případě, že tomu tak nebude, bude taková kategorie spojená 

s nejbližší věkovou kategorií.  

 Na trati je nutné se chovat opatrně a to především u vzájemného předbíhání 

závodníků 

 Případné stížnosti je nutné předložit řediteli závodu – Kamila Šrolerová, a to 

hodinu před vyhlášením závodu – tedy do 13:00 hod.  

 

 Kontakt:  Kamila Šrolerová, tel. 603 570 790, srokam@centrum.cz 

 

Program: 

Pátek  18.8  18:00 příjezd 

Sobota  19.8.  Celý den  dle propozic akce Železný pes - triatlon: 

https://www.facebook.com/events/133367

0266680315/?fref=ts  

 

 18:30-21:00 prezentace nedělního závodu v 

Sokolském stanu 

Neděle 20.8. 7:00 – 8:00 Výjimečná registrace na místě (musí být 

dojednáno předem s ředitelem závodu) 

 09:00 start po kategoriích (BKJ, SC - 

intervalový CC hromadný)  

 11:30  Start dětských závodů  

 14:00 – 14:30 vyhlášení výsledků 

mailto:srokam@centrum.cz
https://www.facebook.com/events/1333670266680315/?fref=ts
https://www.facebook.com/events/1333670266680315/?fref=ts


 


