
Canicross Buková 

 

Datum: 16.3. 2019  

Místo: Buková (u Merklína okres Plzeň jih)  

Prezentace, parkování: cvičiště ZKO Buková pod Srnčím vrchem  

Program: Registrace 8:00 – 9:00 

                  Začátek závodu: 10:00 (podrobnosti budou upřesněny na stránkách akce, definitivně na 

místě) 

Trasa: Jedná se o terénní závod. Trať vede převážně lesem bez asfaltu. Mapa bude upřesněna. Délka 

hlavní trati je cca 5 km. Začátečníci cca 2 km. Pro děti bude trať upravena podle věku (od cca 200 m 

pro nejmenší po 5 km pro juniory). 

FB událost (více informací): https://www.facebook.com/events/2261836180761570/  

Startovné  

• 200 Kč při online registraci do 9. 3. 2019  

• 400 Kč při registraci na místě 

• Děti startovné zdarma 

 

 

V ceně startovného je sobotní oběd! 

Startovné posílejte na účet: 4184160399/0800 do poznámky napište Vaše jméno a příjmení a jako VS 

uveďte svoje telefonní číslo. 

Přihlášky vyplňujte prosím zde: https://www.survio.com/survey/d/Y5A9P8C9R9Q7X2F5Q  

 

 

Závodník je přihlášen až po uhrazení startovného. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/2261836180761570/
https://www.survio.com/survey/d/Y5A9P8C9R9Q7X2F5Q


 

Kategorie: 

Začátečníci  

Muži  

Ženy 

Lehká váha – psi do 10 kg 

Muži  

Ženy 

Junioři (15-18 let) 

Muži 

Ženy 

Senioři (19-39 let) 

Muži 

Ženy 

Veteráni 1 (40-49 let) 

Muži 

Ženy 

Veteráni 2 (50 a více let) 

Muži 

Ženy 

Děti  

Štafeta Kolo - Běh 

Muži 

Ženy 

 

 

 

 

 

 

 



 

Starty: Intervalové 

 

 

V sobotu posezení na cvičáku. Hudební nástroje a dobrou náladu sebou! 

 

 

 

 

Možnosti ubytování: 

http://www.penzionmerklin.cz/  

http://www.zeleny-haj.cz/  

http://apartmanstankov.webnode.cz/  

Případně ve vlastním autě, stanu či karavanu přímo na cvičišti ZKO Buková.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.penzionmerklin.cz/
http://www.zeleny-haj.cz/
http://apartmanstankov.webnode.cz/


 

 

Pravidla závodu: 

PRAVIDLA ZÁVODU: 

Prosíme Vás o respektování následujících pravidel: 

1. Každý se účastní na vlastní nebezpečí a přihlášením se zavazuje respektovat pravidla závodu 

níže zmíněné 

2. Závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce! 

3. Děti do 12-ti let mohou běžet pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let, která za ně tímto 

přebírá zodpovědnost! Starší děti mohou startovat pouze s písemným souhlasem rodičů. 

Bude vyžadován při registraci! 

4. Je zakázáno pohybovat se mimo vyznačené cesty a jakkoliv ničit přírodu či rušit zvěř 

5. K odhazování odpadu využijte pytle na odpadky umístěné na cvičišti a u startu. 

6. Pořadatel nenese zodpovědnost a nehradí případné škody na zdraví a majetku vzniklé v 

jakékoliv souvislosti se závodem. 

7. Startovní číslo musí být umístěno viditelně na hrudi závodníka 

8. Startovné se v případě neúčasti nevrací, vráceno může být pouze na základě domluvy s 

pořadateli 

9. Veškeré fotky i video záběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k 

vlastní propagaci bez nároku na honorář  

10. Pořadatel si vyhrazuje právo změn v propozicích závodu  

11. Závod se koná za každého počasí 

12. Závodí se v duchu fair play  

13. Pořadatel žádá závodníky, aby dbali na čistotu na parkovišti a v okolí startu a uklízeli po 

svých psech! 

14. Pohyb psů je povolen pouze na vodítku nebo tažné šňůře. Pokud bude zjištěn pes na volno v 

průběhu závodu, bude takový závodník diskvalifikován. Pes musí být po celou dobu závodu 

na tažné šňůře. 

15. V průběhu závodu není dovoleno používat žádné donucovací prostředky (ostnaté obojky, 

ohlávky…) 

16. Za veškeré škody způsobené psem odpovídá jeho majitel. 

17. Veterinární podmínky dle platného závodního řádu SSPS (Svaz sportu psích spřežení – 

www.mushing.cz), platná očkování. Splnění veterinárních podmínek je nezbytné pro všechny 

kategorie bez rozdílu! 

18. Očkovací průkaz sebou, platná očkování budou kontrolována při registraci. 

19. Závodu se může zúčastnit pouze pes, který dosáhl 12 měsíců věku (1 rok). 

20. Zúčastnit se mohou jakákoliv psí plemena. Agresivita psů bude postihována diskvalifikací! 

21. 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.  

22. Případné stížnosti je nutné předložit řediteli závodu – Jaroslava Marešovská, a to do 30 

minut před vyhlášením závodu (čas bude upřesněn před závodem) 

23. Na trati je nutné se chovat opatrně a to především u vzájemného předbíhání závodníků. Při 

nedodržení těchto pravidel má pořadatel právo závodníka penalizovat či diskvalifikovat 

 


