Závody psích spřežení pořádané
TJ Sokol Maxičky

ve spolupráci s Horským hotelem Lesná

FITMIN Lesná 3. – 4. 9. 2022
Pořadatel: TJ Sokol Maxičky
Kde: LESNÁ V KRUŠNÝCH HORÁCH - 50.5646350N, 13.4310517E
Sponzoři akce:

Přihlášky: https://www.canicross.cz/

Startovné:

400 Kč při platbě převodem na účet (viz níže) do 31.8.2022,
600 Kč při platbě na místě
Číslo účtu: 257458527/0300
(Variabilní symbol: datum narození, zpráva pro příjemce: jméno a
příjmení účastníka)

Prezence:

pátek 2.9.2022 od 20:00 do 22:00

Předem přihlášení se zaplaceným startovným po dohodě v sobotu
do 8:00 (nutno sledovat aktuální informace pro případ změny času
startů z důvodu teplého počasí)
Vypsané kategorie:
Canicross - muži, ženy, veteráni, junioři, děti
0 – 4 roky – 100 metrů (pouze sobota – možnost přihlášení na místě)
5 – 6 let – 500 metrů (pouze sobota – možnost přihlášení na místě)
7 – 10 let - 1 km (pouze sobota – možnost přihlášení na místě)
11 – 13 let – 1 km (pouze sobota – možnost přihlášení na místě)
14 - 21 let – junioři/juniorky – 4 km (dvoudenní závod)
22 let – 39 let – elite muži ženy – 4 km (dvoudenní závod)
40+ - masters muži ženy – 4 km (dvoudenní závod)
(v případě méně než 3 účastníků v kategorii veteráni, budou kategorie
sloučeny)
Scooter s jedním psem (muži, ženy)
Scooter se dvěma psy
Bikejoring (muži, ženy)

Popis trati:

4 km – stejná jako předchozí ročníky
Značení tratí bude po vzoru musherských závodů – červený terčík na levé
straně cesty – odbočit vlevo, červený terčík na pravé straně cesty –
odbočit vpravo, modrý terčík rovně, žlutý terčík nebezpečí

Start:

Sobota 8:00
Canicross – hromadně
Ostatní kategorie intervalově po 30 sekundách
Neděle 8:00
SC2 intervalově po 30 sekundách
OSTATNÍ KATEGORIE GUNDERSENOVA METODA!!
Upozorňujeme závodníky, že v kategoriích CC, Bkj a SC1 je možné
startovat pouze 1x. Hromadné starty a gundersonova metoda
neumožňují více startu v jedné kategorii.

Upozorňujeme závodníky, že je bezpodmínečně nutné mít psy dobře
zvládnuté. Agrese bude trestána!!
Ubytování:
Stravování:

Vlastní auta/stany či využití místních ubytovacích kapacit (dle vlastní
domluvy). V místě závodu je k dispozici sociální zařízení a pitná voda.
Restaurace v hotelu Lesná, rychlé občerstvení v prostoru startu a cíle

Kontakt: Marie Ševelová – marushka007@centrum.cz, +420 602 755 073, messanger na
facebooku

Upozornění pořadatele:
 Pořadatel si vyhrazuje právo na změny.
 Uklízejte prosím důsledně po svých psech!!!
 Po 22:00 hod nutno dodržovat noční klid a psy mít uložené v boxech. Pohyb psů je
povolen pouze na vodítku nebo tažné šňůře.
 Za veškeré škody způsobené psem odpovídá jeho majitel.
 Závodníci startují na vlastní nebezpečí.
 Pořadatel si vyhrazuje právo na změny.
 Veterinární podmínky - platná očkování.
 Platný očkovací průkaz sebou k registraci.
 Agresivita psů bude postihována diskvalifikací!!
 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).
 Jednotlivé kategorie budou vyhlašovány, pouze pokud budou obsazeny více jak třemi
závodníky. V případě, že tomu tak nebude, bude taková kategorie spojená s nejbližší
kategorií.
 Na trati je nutné se chovat opatrně a to především u vzájemného předbíhání závodníků
 Případné stížnosti je nutné předložit řediteli závodu – Marie Ševelová

