2. KOLO Hill´s Cup 2011
Horní Bezděkov 14.-15. 5. 2011
Hornobezděkovský canicross
Místo konání: Horní Bezděkov (okr. Kladno).
Stake out „Za čističkou“, Zahradní ulice – bude značeno z hlavní silnice.
Kategorie: Canicross Muži, Canicross Ženy, Bikejoring Muži, Bikejoring Ženy,
Scooter s jedním psem, Scooter se dvěmi psy. Do Hill´s Cupu se započítává SC1!
V sobotu speciální kategorie canicrossu pro příchozí, děti a juniory.
Kontakt: Šimon Cipro, tel: 602 439 413 nebo e-mail: zavody@dogsandfun.com
Přihlášky na www.dogsandfun.com nejpozději do 13. května!
Závod se jede podle pravidel ECF. Nejvýznamnější body viz www.dogsandfun.com.
Trasa: lesní cesty, členitá, délka 4,6 km, večerní etapa cca 2,9 km, děti a příchozí do
2 km.
Startovné: Platí se na místě v hotovosti nebo převodem na účet 43-4352650267/0100
nejpozději do 13.května, jako variabilní symbol uveďte cross, Vaše jméno.
350 Kč, start v další kategorii 100 Kč
450 Kč přihlášení po uzávěrce
50 Kč kategorie příchozích
Děti a junioři zdarma
100 Kč penále při nedodržení času prezentace!
Veterinární podmínky: dle platného závodního řádu SSPS. Platné očkování proti
vzteklině!
Ubytování: Ve vlastních stanech, autech atd. na stake outu „Za čističkou“. Ubytování
možno zajistit v cca 5 km vzdálené Unhošti.
Stravování: Drobné občerstvení a dostatečné zásoby pro dodržení pitného režimu
budou zajištěny přímo na stake-outu. Na jídlo je možné zajít do restaurace cca 5
minut od stake-outu.
Předem Vás žádáme, abyste dodržovali noční klid (psi musí být přes noc v boxech) a
uklízeli po svých psech!

Program:
Pátek 13. května
Prezentace „Za čističkou“

19:00 – 23:00

Sobota 14. května
Prezentace „Za čističkou“

7:00 – 8:00

Start 1. etapy (délka cca 4,6 km)

09:30

Canicross start hromadný, ostatní kategorie v intervalech po 30 vteřinách.
Prezentace příchozích a dětí

13:00 – 13:30

Start příchozí

14:00

Start děti

14:30

Po doběhnutí posledního závodníka vyhlášení výsledků „příchozích“ a dětí.
Start 2. etapy hlavního závodu

18:00

Canicross start hromadný, ostatní kategorie v intervalech po 30 vteřinách od
nejpomalejšího.
Večerní párty s grilováním po doběhnutí posledního závodníka.
Neděle 15.5.
Start 3.etapy

10:00

Canicross start hromadný, ostatní kategorie Gundersenovou metodou dle výsledků
prvních dvou etap.
„Caniduatlon“ - bude upřesněno

12:00

Vyhlášení výsledků

cca 13:00

