ANNAMAET PLASY-CROSS S MANMATEM
2019
5. ŘÍJNA 2019

PROPOZICE

SPONZOŘI A PARTNEŘI

MÍSTO KONÁNÍ
Plasy, areál Velká louka. Město Plasy leží cca 25 km od Plzně směrem na Most. Z druhé strany je příjezd od města
Kralovice směr Plzeň. K místu stake-outu povedou ukazatele od kruhového objezdu v centru města. Při příjezdu od
Plzně opustíte kruhový objezd na 4. výjezdu. Z druhé strany sjedete hned na prvním výjezdu. Na následující mapě je
označeno místo parkování (GPS: 49.9376050N, 13.3866603E).

KATEGORIE
Ženy:

•

Muži:

•

Juniorky 15 – 18 let

•

Junioři 15 – 18 let

•

Ženy 19 – 39 let

•

Muži 19 – 39 let

•

Ženy veteránky I 40 – 49 let

•

Muži veteráni I 40 – 49 let

•

Ženy veteránky II 50 +

•

Muži veteráni II 50 +

společná kategorie „malý srdcař“ pro běžce se psy do 40 cm v kohoutku (v přihlášce zvolte kategorii Canicross
Příchozí a do poznámky uveďte „malý srdcař“)

Kapacita závodu je stanovena na 100 startujících.

TRAŤ
Délka trati je cca 6 km. Závod je veden po polních a lesních cestách. Pouze malá část (cca 200 metrů) vede po asfaltu.
Trať bude značena dle Závodního řádu České asociace sleddog sportů (ČASS), tj. pomocí barevných terčů následovně:
•

odbočení vlevo = červený terč na levé straně tratě

•

odbočení vpravo = červený terč na pravé straně tratě

•

rovně = modrý terč na jedné straně (libovolné) tratě

•

pozor = žlutý terč

V místech s rizikem zabloudění bude značení doplněno bílo červenou páskou (mlíko). Na rizikových místech budou
přítomni dobrovolníci. V lese je na stromech velké množství různých šipek a dalších značek po akcích okolních
dětských táborů. Těch si prosím nevšímejte.
Mapa trati:

Profil:

STARTOVNÉ
Výše startovného je stanovena následovně:
•

•

Platba předem s platbou odeslanou do 3.10.2019 (předpokládá se připsání na účet do 4.10.2019)
o 300,- Kč pro dospělé
o 200,- Kč pro juniory
Platba na místě
o 400,- Kč pro dospělé
o 300,- Kč pro juniory

Startovné placené předem posílejte na účet TJ Sokol Maxičky číslo 257458527/0300.
U platby uveďte do zprávy pro příjemce heslo Plasy a své jméno a příjmení.
PŘIHLAŠOVÁNÍ
Online přihlašovací formulář najdete na stránkách TJ Sokol Maxičky. Možnost přihlášení online je do 30.9.2019 včetně.
Přihlášení bude možné i na místě.
UBYTOVÁNÍ
Příjezd na místo závodu není možný předem a ubytování v okolí si v případě zájmu zajišťuje každý závodník sám.
OBČERSTVENÍ
V místě registrace bude k dispozici káva a čaj i něco drobného na zub k tomu. Máme přislíben i stánek se
zdravým občerstvením od plzeňské firmy Zelovoce.
OSTATNÍ
•

Pořadatel vyzývá závodníky a jejich doprovod, aby dbali na pořádek v místě parkování a startu a uklízeli po
sobě a svých psech

•

Za veškeré škody způsobené psem odpovídá jeho majitel.

•

Pohyb psů je povolen pouze na vodítku nebo tažné šňůře.

•

Závodníci startují na vlastní nebezpečí.

•

Veterinární podmínky dle platného závodního řádu ČASS, platná očkování. Splnění veterinárních podmínek je
nezbytné pro všechny kategorie bez rozdílu!

•

Platný očkovací průkaz s sebou k registraci.

•

Závodu se mohou účastnit libovolná psí plemena.

•

Agresivita psů bude postihována diskvalifikací!!

•

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

•

Pes je vybaven postrojem a s běžcem spojen pružným vodítkem o délce maximálně 2 metry.

•

Všichni účastníci se řídí zásadami zabezpečení pohody a ochrany zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb. na
ochranu zvířat proti týrání.

•

Závodníci mladší 18 let budou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Formulář bude
k dispozici při prezenci.

•

Veškeré fotografie i video záběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k propagaci tohoto
sportu a činnosti pořadatele bez nároku na honorář.

•

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v propozicích závodu, a to především v časech startu, či délce trati v
případě nepříznivého počasí.

•

Závod se koná za každého počasí.

•

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 – Petr Zeman, a to co nejrychleji po daném porušení
ústně. Po ústním protestu musí následovat písemný, který musí být předložen vedení závodu do jedné hodiny
po ukončení běhu nejpozději však do 30 minut před vyhlášením závodu (do 13:30) pokud se stížnost týká
výsledkové listiny.
Si vyhrazuje právo na změnu těchto propozic

•

KONTAKT
Petr Zeman, telefon: 776 018 411, e-mail: petr.zeman.cz@gmail.com
PROGRAM
7:00 – 9:30

Prezence a registrace na místě

9:30

Předzávodní briefing – informace o trati a průběhu závodu – v místě prezence

10:00

Start první kategorie. Starty budou hromadné, po kategoriích. Podrobná startovní listina bude
vyvěšena po skončení prezence.

14:00

Vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií

