Jubilejní 10. Maxičkovský Saďák
21. 8. 2022 (neděle)
pohodový závod v kraji Bohumila Hrabala
Místo konání
Sadská (37 km od Prahy – Praha Východ). U jezera Sadská, chatová oblast Vodrážka,
louka vzadu u Labe. Místo konání bude značeno od „kruháče“ ulice Poděbradská až
po stake-out. Vždy na sloupech dopravních značek či veřejného osvětlení
s označením sobotního závodu Triatlon - Železný pes! (většinou cedule velikosti
A4).

Vypsané kategorie
Canicross (CC):
junioři od 15 do 18 let
juniorky od 15 do 18 let

ženy masters 40+
(v přihlášce ženy 40-49 let)

muži od 19 do 39 let
ženy od 19 do 39 let

muži masters 40+ (v přihlášce muži 4049 let)

Dětské závody:
nejmenší kluci 1 – 3 roky 
děti chlapci od 4 do 6 let
děti chlapci od 7 do 10 let
mládež chlapci od 11 do 14 let

nejmenší holčičky 1 – 3 roky 
děti děvčata od 4 do 6 let
děti děvčata od 7 do 10 let
mládež děvčata od 11 do 14 let

příchozí (začátečníci):
muži/ženy (příchozí běží kratší vzdálenost 2,5km) Vyhlášení kategorie bez rozdílu
pohlaví. Do vyhlášení se nepočítají závodníci s licencí. Že máte licenci prosím
uveďte do přihlášky.
Bikejöring (BKJ):
Muži (v přihlášce zvolte BKJM)
muži masters 40+ (zvolte BKJ muži 40-49let)

Scooter1 (SC1):
muži (v přihlášce zvolte SC1)

ženy (v přihlášce zvolte BKJW)
ženy masters 40+ (zvolte ženy
BKJ 40-49 let)
ženy (v přihlášce zvolte SC1)

Scooter2 (SC2) - kategorie společná bez rozdělení na muže a ženy a věkové
kategorie

!!!!!!!Přihlášky na www.canicross.cz, nejpozději do 17. 8. 2022 (středa)
včetně!!!!!!!
Přihlášku nutné vyplnit u všech kategorií včetně dětí!
Trať
Lesní cesty, mírně členitá, délka 4,6 km, pro kategorii příchozí do 2,5 km, děti délka
od 150 metrů - do 2,5 km podle věku. Junioři běží trať 4,6 km.

Starty
Start po kategoriích (BKJ, SC - intervalový CC hromadný po kategoriích/skupinách
max 10 lidí včetně příchozích a 11-14 let a 7-10 let).

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!
Prioritou není na vás vydělat, prioritou je rychlé odbavení při registraci – tedy bez
zmatků, bez nutnosti mít peníze u sebe, prostě vše pohodlnější a rychlejší.
400,- Kč za závodní akci v případě bezhotovostní platby (500,-Kč za závodní akci v
případě platby na místě)
300,-Kč startovné za další start (400 Kč na místě)
300,-Kč junioři a juniorky za závodní akci. (400 Kč na místě)

300,-Kč příchozí (400 Kč na místě)
100,-Kč děti od 7 let výše (možnost platby na místě bez navýšení)
Děti do 1 – 6 let neplatí – účast zdarma

Platba startovného:
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, název závodu - Sadská.
Startovné musí být připsáno na daný účet nejpozději do 19.8.2022 (pátek).
V ceně startovného je:
 Drobné občerstvení po závodě
 Upomínka na závod
 Čipová časomíra
 Pitná voda k dispozici pro závodníky i psí parťáky po celý sportovní víkend
 Mobilní sociální zařízení (wc)
Registrace/prezence závodníků
Prezence závodníků bude probíhat v sobotu 21.8.2022 od 18-20:30 hod. Registrace
v neděli 21.8.2022 v den závodu není možná. Důvodem jsou starty v ranních
hodinách. Zajistěte si tedy někoho kdo Vám obálku s čipem a číslem vyzvedne. Na
obálku při prezenci napíšeme jméno závodníka, aby nedošlo k záměně čipů. Po
předchozí domluvě lze vyzvednout obálku v neděli ráno. Jedná se, ale pouze o
výjimečné případy a to jen po předchozí domluvě s Pavla Hrníčková a to emailem
pavla.hrnickova@gmail.com.
Ubytování
Příjezd je možný od pátku 19. 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. PŘI PARKOVÁNÍ DBEJTE POKYNŮ
POŘADATELŮ ČI ZNAČENÍ, PROTOŽE NA LOUCE KDE SE PARKUJE,
PROBÍHÁ SOBOTNÍ ZÁVOD A NEDĚLENÍ STARTY!
POZOR: Při vjezdu do areálu je velmi často vybírán poplatek, jeho výše je dle
aktuálního sazebníku provozovatele.
Jako v minulých letech, vám bude rozeslána, či bude zveřejněna na stránkách
www.canicross.cz ke stáhnutí a vytisknutí tzv. povolenka k vjezdu, která by Vás od
tohoto poplatku měla „uchránit“. V případě, že tuto povolenku mít nebudete a budete
mít štěstí na paní/pána sedícího u brány, připravte si hotovost, platí se za vozidlo.
Každoročně se najde někdo, kdo si danou povolenku nevytiskne, či jí ukazuje
v mobilu (nevytisknutou), prosím je zbytečné se hádat s daným člověkem, poplatek
prosím uhraďte. Děkujeme za pochopení.

Občerstvení
Stravování je zajištěno formou stánku s občerstvením s našimi milými hasiči, kde
bude výběr pití vč. kávy, klobásy, párky, bramboráky, pečivo příp. grilované maso.
Hasiči zajišťují i PITNOU vodu pro vás a psí parťáky. V minulém roce najeli již na
vratné kelímky, to byla pecka!  Uvidíme, co pro nás připraví za další pochutiny!
Covid opatření
Závod se řídí platnými nařízeními vlády, které se covid situace týkají a to v den
konání závodu.
Ostatní pravidla a nařízení
 Závodní tým startuje s vyhovující výbavou pro danou kategorii.
 Pes musí mít vhodný tažný postroj, pes je po celou dobu závodu spojen se
psovodem tažnou šňůrou/amortizačním vodítkem. Délka vodítka v natažené
stavu pro canicross nepřesáhne 2m pro kolové kategorie nepřesáhne 3m
v nataženém stavu. Psovod má běžecký sedák, pro kolové disciplíny je
povinnost využití antény na stroji.
 Jezdec má povinnost mít helmu, brýle, rukavice.
 Pořadatel žádá závodníky, aby dbali na čistotu na parkovišti a v okolí startu a
uklízeli po svých psech!
 Pohyb psů je povolen pouze na vodítku nebo tažné šňůře a to po celou dobu
závodního víkendu.
 Po 22:00 hod nutno dodržovat noční klid a psy mít uložené v boxech.
 Za veškeré škody způsobené psem odpovídá jeho majitel.
 Závodníci startují na vlastní nebezpečí.
 Pořadatel si vyhrazuje právo na změny, a to především kvůli počasí.
 Aktuální informace vždy na FB události akce.
 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.
 Chování týmu proti pravidlům bude postihováno veřejným napomenutím,
penalizací a nebo diskvalifikací dle závažnosti prohřešku.
 PRO UZNÁNÍ A ŘÁDNÉ PŘEZKOUMÁNÍ PORUŠENÍ PRAVIDEL JE
TŘEBA - nezávislého očitého svědka, videozáznam nebo přiznání k prohřešku.
 Případné stížnosti /protesty týkající se porušení pravidel závodu je nutné
předložit řediteli závodu – Marie Ševelová, Pavla Hrníčková, a to nejpozději
hodinu před vyhlášením závodu – tedy do 12:00 hod. Stížnost/protest je nutný
podat písemnou formou (na jakémkoliv vlastním papíře) s předložením důkazů
– fotografie, záznam z kamery, svědectví jiného závodníka či diváka.
Stížnost/protest není zpoplatněn(a).
 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).
Mladší psi nebudou připuštěny k závodu, a to bez jakýchkoliv výjimek.
Jednotlivé kategorie budou vyhlašovány, pouze pokud budou obsazeny více jak
třemi závodníky. V případě, že tomu tak nebude, bude taková kategorie spojená
s nejbližšími věkovými kategoriemi, vždy tak, aby bylo možno vyhlásit první
tři závodníky.
Na trati je nutné se chovat ohleduplně a opatrně, především u vzájemného
předbíhání týmů.
Trať bude vyznačena od sobotního odpoledne. Značen trati pomocí terčíků a
fáborků.

 Dotaz týkající se plateb: Kamila Šrolerová, tel. 603 570 790,
srokam@centrum.cz
 Dotazy na organizaci a průběh závodu:
Marie Ševelová – FB, tel. 602 755 073, Marushka007@centrum.cz
Pavla Hrníčková - FB, tel. 773 518 705, pavla.hrnickova@gmail.com
TEPLÉ POČASÍ
Tento závod je organizován v srpnu již po mnoho let. Vždy byl startován v brzkých
ranních hodinách bez jakýchkoliv problémů. Dokonce po většinu ročníků spíše
propršelo a na vyhlášení vždy vylezlo slunce . Organizátor si vyhrazuje právo v
případě extrémně teplého počasí, zkrátit závodní trať či posunout čas startu. Voda je
zajištěna přítomnou řekou Labe u stake-outů, dále pak v místě od hasičů a také na
samotné trati. Zajištění vody je na akci dostatečné a samotní hasiči jsou vždy
připraveni dovést potřebné množství!
Při opravdu extrémních dlouhotrvajících teplotách a s tím případně souvisejících
extrémních bouřek či jiných objektivních překážek – například oficiální zákaz vstupu
do lesů z důvodu vzniku požárů či kempování si organizátor vyhrazuje právo závod
zrušit, ale jednalo by se o poslední možnou variantu řešení, které se organizátor bude
snažit předejít. Pouze v případě výše uvedených extrémních podmínek je organizátor
oprávněn odsunout start závodu nebo případně zrušit závod bez náhrady. Startovné se
účastníkům v takovém případě nevrací.

Program:
Pátek 19.8

18:00

Možný příjezd

Sobota 20.8.

Celý den

dle propozic akce Železný pes - triatlon:
https://o-zeleznehopsa.webnode.cz/propozice/

Sobota 20.8.

18:00-20:30

prezentace nedělního závodu v
Sokolském stanu. Ti, kteří mají zájem
přijet až v neděli ráno, pokuste se
nejdříve domluvit s někým, kdo by vám
například mohl vyzvednout startovní
číslo již v sobotu při registraci. Očkovací
průkazy, ale v neděli předložit ke
kontrole od 7:00 – 7:15 v sokolském
stanu.

Neděle 21.8.

6:45 – 7:00

Výjimečná registrace na místě (musí být
dojednáno předem s ředitelem závodu!)

7:00

Musherský meeting – informace nutné
pro závodníky např. o značení tratí,
upozornění na vodu na trati, případné
zodpovězení dotazů ze strany závodníků
a další organizační záležitosti.

07:30

start po kategoriích (BKJ, SC intervalový CC hromadný po
kategoriích/skupinách max 10 lidí včetně
příchozích a 11-14 let a 7-10 let)
Přihlášené druhé starty budou přesunuty
vždy na konec dané disciplíny.

11:30 (orientačně) Start dětských závodů (0-3 roky, 4-6 let)
Bude zohledněno počasí, starty se
případně dle situace přesunou hned za
dokončený hlavní závod.
13:00 – 13:30

vyhlášení výsledků

Důležité info: Na závod není potřebná musherská licence. Závodníci s
aktivní licencí budou na startovní listině zařazeni vždy v první
polovině startovního pole.
Závod je organizován především dle závodního řádu a směrnic České
asociace sleddog sportů. Pokud nastane situace, která není řešená

vnitrostátní úpravou, použijí se pravidla Mezinárodní canicrossové
federace (ICF).
Odkazy:
https://www.mushing.cz/rady-a-smernice/4-0
http://www.canicross.international/site/wp-content/uploads/2019/08/ECF_Rules_2015_EN-2.pdf

