PROPOZICE
CANICROSS - BĚH SE PSEM
V rámci 10. ročníku Parkmaratonu jsme pro Vás připravili
Canicross – běh se psem. Závod je určen pro všechny psí nadšence.
Trasa závodu je jednoduchá a povede 3km po pěšinkách místního
národního parku a loukách, které jej obklopují.
Neváhejte a přijďte si s námi protáhnout nohy a tlapky.
Závod v běhu se psem je pro každého, bez ohledu na jeho zkušenosti, výkonnost, velikost psa
a bez nutnosti licence.

DATUM: 31. 8. 2019
MÍSTO KONÁNÍ: Krásná Lípa, Křinické náměstí
TRASA: 3 km
ČASOVÝ HARMONOGRAM
PREZENTACE:

7:30 – 8:00, Křinické náměstí

ROZPRAVA:

8:15

START:

8:30 (startuje se v intervalu 15s)

VYHLÁŠENÍ:

11hod.

STARTOVNÉ
Platba do 19. 8.

200,-

Na místě

300,-

Údaje pro platbu Vám budou vygenerovány po registraci a následně
zaslány do emailu.
V ceně je startovní číslo, občerstvení na trati a po závodě, zázemí
v prostoru startu.
Startovné je nevratné. Převod na jiný tým je možný pouze po dohodě
s pořadatelem!

KATEGORIE
ŽENY SE PSY DO 19,9KG
ŽENY SE PSY NAD 20KG
MUŽI SE PSY DO 19,9 KG
MUŽI SE PSY NAD 20 KG
JUNIOŘI 12-17 LET bez rozdílu váhy psa
(mladší 15-ti let startují pouze s písemným souhlasem rodičů)

VÝSLEDKY/VYHLÁŠENÍ
- Výsledky budou zpracovány na základě časů měřených
časomírou
- Výsledky budou vyvěšeny nejdéle do 45 minut po doběhnutí
posledního závodníka
- Oceněni budou první tři v každé kategorii

PRAVIDLA ZÁVODU
- Účastníci mladší 12-ti let – pouze se souhlasem rodičů
- Pes musí být v den startu starší 12 měsíců
- Březí feny a kojící feny mají start zakázán

- Pes musí absolvovat závod na tažném postroji nebo kšírách a musí být po
celou dobu závodu pevně spojen s psovodem. Pes na obojku nebude
vpuštěn na trasu.
- Jakákoliv agrese psa na trati může být potrestána diskvalifikací
- Pokud víte, že je Váš pes vůči jiným agresivní, použijte při závodě košík
- Nešetrné a agresivní chování ke psům bude trestáno diskvalifikací
- Pořadatel může při registraci či v cíli převažovat psy
- Na registraci se dostavte s platným očkovacím průkazem. Povinné je
očkování proti vzteklině.
- Na startu musíte mít psa připnutého na vodítku
- Buďte férový a umožněte rychlejšímu závodníkovi, co
nejbezproblémovější předběhnutí

Pořadatel si vyhrazuje právo změny pravidel a propozic.
Závodník zasláním elektronické registrace nebo registraci na místě
souhlasí s pravidly závodu, startuje na vlastní nebezpečí a odpovídá
za škody způsobené jím samým nebo jeho psem! Zasláním registrace
závodník souhlasí s použitím veškerých audiovizuálních záznamů své
osoby a svého psa pořízených během závodu pro komerční účely a
bez nároku na honorář.

Informace o závodě:
Dospělová Lucie
dl.lucka@seznam.cz
Kontakt: 725 513 206

