Velikonoční toulání s liškou a neb trochu netradiční dogtrekking
Datum: neděle 9. 4. 2017 (prezence 8:00 - 8:30), start 9:00, časový limit 6 hodin
Místo: Stará Paka a přilehlé okolí (podrobné informace ve středu před závodem)
Kategorie: muži, ženy, belgičáci
Povinná výstroj: propiska, nabitý telefon s fotoaparátem, případně fotoaparát, tužka, dobrá
nálada, mapu zajistí pořadatel
Psi musí být celou dobu na vodítku!!!
Startovné:
základní
členové KCHBO nebo ZKO Stará Paka
účastníci OB závodů 8.4.

200 Kč
150 Kč
100 Kč

na účet 35-321980257/0100, jako variabilní číslo uvádějte telefon vyplněný na přihlášce, jako
zprávu pro příjemce jméno DT.
Uzávěrka přihlášek: 1.4.2017, počet účastníků omezen!
Veterinární podmínky
Závodu se smí účastnit pouze zdraví psi starší 1 roku. Podmínkou účasti je předložení
očkovacího průkazu s potvrzením o platném očkování proti vzteklině. Kontrola očkovacích
průkazů a zdravotní přejímka psů proběhne při prezentaci.
Pořádá: Marie Vágenknechtová (arnica.ferda@seznam.cz)

Přihláška obsahující
Kategorie – muži, ženy, belgičáci
Psovod – jméno, příjmení, telefon
Pes – jméno, plemeno, datum narození
zasílejte na adresu: arnica.ferda@seznam.cz

Pravidla
Kynologický sport, jehož účelem je společně se čtyřnohým kamarádem poznat zajímavý kousek
přírody, pořádně se protáhnout, trochu zapřemýšlet a třeba i trochu pobloudit.
Ve stanoveném časovém limitu (např. 6 hodin) najít ve vymezeném prostoru co nejvíce kontrolních
míst, která mají různou bodovou hodnotu. Rozhodující pro hodnocení není počet nalezených míst, ale
součet jejich bodové hodnoty.

Průběh, mapa, kontroly, hodnocení


propozicemi je udán čas předstartovní informační schůzky (upřesňující informace od pořadatele), čas
ostrého startu a časový limit.
















účastník má možnost se na shromaždišti seznámit s mapou prostoru závodu bez kontrolních míst.
Tato mapa obsahuje co nejpřesnější zákres turistických tras, dalšího značení, cestní sítě a zajímavých
bodů v prostoru.
mapa pro závod dále obsahuje zákres místa shromaždiště, všechna kontrolní místa s uvedením jejich
čísel a bodové hodnoty. Mapu pro závod obdrží účastníci v okamžiku startu.
bodová hodnota kontrolních míst je uvedena současně v itineráři, který účastníci dostanou na
předstartovní informační schůzce. Itinerář obsahuje také doplňující informace k umístění kontrolních
míst.
start je hromadný, případně po jednotlivých kategoriích.
každý účastník si sám volí trasu tak, aby s využitím turistických a dalších cest získal za nalezená
stanoviště co nejvíce bodů v časovém limitu. Pořadatelem mohou být stanovena další omezení pro
volbu trasy a to zejména zákaz pohybu mimo povolené cesty, jednosměrný průchod některých
turistických tras, oblasti se zákazem vstupu a podobně.
překročení časového limitu je penalizováno ztrátou 5 bodů za každou započatou minutu.
mezi účastníky s plnou bodovou hodnotou je dalším hodnotícím kriteriem dosažený čas.
minimální věk účastníka v kategorii jednotlivců je 15 let.
pravidla mohou být dále zpřesněna v propozicích, na předstartovní informační schůzce nebo
itinerářem
psovod musí být po celou dobu trvání závodu spojen se psem minimálně vodítkem, pes nesmí být ani
krátkodobě „na volno“
účastník je povinen dodržovat pokyny pořadatele a být vybaven povinnou výbavou dle propozic akce
akce se každý účastní na vlastní nebezpečí s tím, že před startem podepisuje prohlášení o vědomí
plné odpovědnosti za sebe a svého psa
účastník musí dodržet veterinární podmínky uvedené v propozicích

Aktuality budou zveřejňovány na FB akce 

Generální sponzor:

Sponzoři:
Kartografie HP, s.r.o.
Lohmann&Rauscher

