Místo konání
Špindlerův Mlýn – Horní Mísečky
Ředitel závodu:
Kryštof Spilka
Hlavní rozhodčí:
Hana Štípalová
Traťový komisař:

Michal Ženíšek
Přihlášky:
www.canicross.cz /termínovka/ - on-line
Uzávěrka přihlášek:
středa 19. 1. 2022
Datum odvolání závodu:
čtvrtek 20. 1. 2022
Startovné:
Platba převodem na účet do 20. 1. 2022 /bude připsáno na účet/
Vypsané kategorie:
•

SKJ M/W 850 Kč

•

SKJ 2 850 Kč

•

příchozí/začátečníci (začátečníci jsou držitele licence, jednodenní závod) 400 Kč

•

C 850 Kč

•

D 850 Kč

•

SKJ Junioři 400 Kč

•
Při platbě na místě penále 250 Kč ke každé kategorii. Číslo účtu: 257458527/0300 (Variabilní symbol: datum narození, zpráva pro příjemce: jméno a
příjmení účastníka – Horní Mísečky - kategorie) Při úplném zrušení závodu se zvýhodněné startovné zasílá zpět. Startovné se nedá převádět mezi
závodníky!

Prezentace:
stadion Mísečky, servisácká buňka vedle restaurace Stopa
Sobotní 8:30 - 10:00
Ketegorie příchozí 11:30
Kategorie a délky tratí:
Skjw/Skjm cca 13 km
SKJ2 cca 13 km
C cca 9 km
D cca 5 km

SKJ Junioři 5 km
Příchozí/začátečníci cca 5 km
Délky tratí budou upřesněny před závodem, podle sněhových podmínek, aby byla zachována co největší kvalita závodu, je možné že trať bude na více kol.
Čistokrevné kategorie budou otevřeny při počtu minimálně 3 a vyhlášeny při počtu minimálně 5.
Popis trati:
Denně upravovaná rolbou. Vhodná pro skijöring. Členitá a velké množství zatáček. Pohybujeme se v nadmořské výšce mezi 950 m.n.m. a 1040 m.n.m.
Značená pouze terčíky červený, modrý a žlutý.
Závod se bude konat na závodních běžeckých tratích na okruhu 5 km a 6,9km.
Start:
Sobota
od 12:00 SKJW/SKJM – intervalově po 30s
Cca 13:30 SKJ2 – intervalově po 30s
Cca 14:00 C intervalově po 1 minutě
Cca 14:40 D intervalově po 30s
Cca 15:00 příchozí - intervalově po 30s – vyhlášení 20min po dojetí posledního
Neděle
10:00 SKJM/SKJW hromadně

Cca 11:40 SKJ2 – hromadně
Cca 12:15 C – hromadně
Cca 12:40 D – hromadně
Cca 14:00 vyhlášení výsledků - hromadně
Ubytování:
Vlastní auta či využití místních ubytovacích kapacit (dle vlastní domluvy). V místě závodu je k dispozici sociální zařízení a pitná voda (8:00 – 16:00) Možno na
parkovišti ve vlastních autech, nutno dodržovat pravidla parkoviště. Parkoviště je placené. Pro platné GoPassy je zdarma. Nutno ověřit na pokladně u lanovky.
Stravování:
Restaurace v prostoru startu a cíle 150 m od parkoviště Chata Mísečky, nebo 30m od startu stánek „U zlomené běžky“
Veterinární podmínky:
Dle platného závodního řádu SSPS platná očkování. Splnění platných veterinárních podmínek je nezbytné pro všechny kategorie bez rozdílu!
Příjezd:
V pátek od 16 hod a v sobotu do 8 hod, z důvodu prostoru na parkovišti, které sdílíme se sjezdaři. Kdo přijede mimo tyto hodiny nezaručujeme možnost
parkování a dokonce může být i uzavřená silnice
z důvodů naplnění kapacity parkoviště! (GPS parkoviště 50.7335475N, 15.5676906E)
Pozor parkoviště může být zpoplatněné provozovatelem! Držitele GoPass se toto zpoplatnění netýka. Více informaci na www.skiareal.cz

Zvláštnosti a upozornění pořadatele:
Trénink na trati možný pouze po dohodě s pořadatelem! Z důvodu přípravy tratí. Pořadatel žádá závodníky, aby dbali na
čistotu parkoviště a v okolí startu a uklízeli po svých psech výkaly! Prosíme, aby v neděli po odjezdu po nás nezůstal
nepořádek. Kontejnery jsou pod parkovištěm v areálu cca 100m. Možnost mazání lyží je v servisáckých boxech na stadionu
zdarma.

Dále je potřeba chovat se tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno mushingu, v posledních letech je tato lokalita jediná s
jistotu sněhu, chovejme se prosím tak ať sem můžeme se psy i v následujících letech. Za veškeré škody způsobené psem
odpovídá jeho majitel. Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny.

Pozor závod se koná za plného lyžařského provozu!

