Zimní závody psích spřežení pořádané
TJ Sokol Maxičky
ve spolupráci s Horským hotelem Lesná

FITMIN Lesná 5. – 6. 2. 2022
Pořadatel: TJ Sokol Maxičky
Kde: LESNÁ V KRUŠNÝCH HORÁCH - 50.5646350N, 13.4310517E
Sponzoři akce:

tt

Přihlášky: h p://www.canicross.cz/frontend/web/terminovka
Závod má kapacitu 80 startujících.
Uzávěrka přihlášek:

3. 2. 2022

Datum odvolání závodu:

3. 2. 2022

Startovné:

800 Kč při platbě převodem na účet (viz níže) do 3. 2. 2022
1000 Kč při platbě na místě
Číslo účtu: 257458527/0300
zpráva pro příjemce: jméno a příjmení účastníka, kategorie)

Při zrušení závodu se zvýhodněné startovné zasílá zpět.
Prezence:

Horský hotel Lesná v Krušných horách – v budově Krušnohorského
muzea pouze 4.2.2022 20:00 – 22:00 hodin
Předem přihlášení (se zaplaceným startovným) po telefonické
domluvě možno prezentovat v sobotu max do 9:00

Kategorie a délky tra :

Skjw/Skjm cca 9 km
SKJ JUNIOŘI – 5 km
Skj2 cca 12 km
SP6 cca 12 km
SP4 cca 9 km
SP2 cca 5 km
Čistokrevné kategorie budou vyhlášeny při minimálním počtu 3
závodníků v kategorii
SHORT TRACK na 5 km v kategorii SKJ - samostatný závod pod
hlavičkou Nučické smečky – Alena Zbožínková. Závod má
samostatné přihlašování. Sledujte FB událost.

Popis tra :

Tratě pravidelně upravované rolbou. Vhodné pro skijöring. Rovinatá
se spoustou zatáček.

Traťový komisař:

Kryštof Spilka

Start:

Sobota 10:00 – MASS START po kategoriích (podmínky areálu to
umožňují)
Neděle 10:00 – MASS START po kategoriích
Vlastní auta či využi místních ubytovacích kapacit (dle vlastní
domluvy). V místě závodu je k dispozici sociální zařízení a pitná
voda. h p://horskyhotellesna.cz/

Ubytování:

Stravování:
Veterinární podmínky:

Restaurace v hotelu Lesná
Dle platného závodního řádu ČASS, platná očkování. Splnění
platných veterinárních podmínek je nezbytné pro všechny
kategorie bez rozdílu!

Kontakt: Marie Ševelová – marushka007@centrum.cz, +420 602 755 073
COVID: dle platných opatření
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Zvláštnos a upozornění pořadatele:

-

-
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-

Není možné startovat 2x v jedné kategorii
Trénink na tra možný pouze po dohodě s pořadatelem! V žádném případě není možné
trénovat ráno před závodem.
Dle ceníku Horského hotelu Lesná je za každou noc vybíráno parkovné (netýká se
ubytovaných na hotelu)
Pořadatel žádá závodníky, aby dbali na čistotu parkoviště a v okolí startu a uklízeli po svých
psech výkaly! Z důvodu kapacity parkoviště, jeho dispozičního řešení a sdílení s lyžaři je
vhodné na závod přijet v pátek a řadit se dle pokynů pořadatelů s maximální možnou
úsporou místa.
Dále je potřeba chovat se tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno mushingu.
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!

