
KRUŠNOHORSKÝ DOGTREKKING - long 
4. ročník  

 

Krušnohorský dogtrekking – mid 
3. ročník 

 
 

Pořadatel: Zuzana Junková, Musher´s Club Pohoda Starovice 
 

Krušnohorský dogtrekking - long je závod zařazený do seriálu mistrovství republiky 
 
Termín: Long – čtvrtek 19.4. až neděle 22.4. 
    Mid – pátek 20.4. až neděle 22.4. 
 
Místo: Ostrov – Pod Císařem, areál kempu 
 
Časový limit: Long – 50 hodin 
  Mid   - bez limitu 
 
Prezence: Long - čtvrtek 19.4.2007  od 17.00  průběžně 
       Mid – pátek 20.4. od 16.00 průběžně 
  
Trasa: po turistickém značení a tentokrát hodně i po neznačené středně náročným terénem 
Krušných hor, itinerář bude předán každému účastníku při prezenci a trasa bude komentována 
na meetingu ve čtvrtek v pozdějších večerních hodinách 
 
Startovné: Long - 300,- Kč 
        Mid   - 100,- Kč 
 
Délka trasy: Long – cca  100 km 
           Mid    - upřesníme dle povolení 
 
Veterinární podmínky: dle soutěžního řádu – platné očkování ne starší jednoho roku a ne 
mladší jednoho měsíce,  
pokud bude zapotřebí „třídenní razítko“ bude tato podmínka zveřejněna na našich 
internetových stránkách. Tak to, prosím, hlídejte. Nebo volejte těsně před závody pořadateli… 
 
Závodu se nesmí zúčastnit psi s kupírovanýma ušima a tito nemají ani přístup do areálu 
základního tábora 
 
Charakteristika dogtrekkingu: 
  
jde o extrémní vytrvalostní sport, při němž stanovenou trať absolvuje člověk se  
psem  v určeném časovém limitu. Psovod je se psem  spojen buď canicrossovým  
postrojem a vodítkem nebo vede psa pouze na vodítku. Závodníci jsou při  
dogtrekkingu odkázáni sami na sebe, do závodu vstupují na vlastní nebezpečí,  
( Záchranný tým bude zasahovat pouze v akutních případech) 
 



Ubytování: 
V areálu kempu Pod Císařem v Ostrově u Tisé je možné pronajmout chatky, rozložit stan, či 
spát pod širákem. Kemp je placený, bližší informace u pořadatele či na tel. 475 222 013 nebo 
774 543 013 (nevím, jestli to od nového roku nezměnili ) u provozovatelů kempu 
 
Povinná výstroj: 
Long- Spací pytel, karimatka nebo hamaka, baterka (doporučuje se čelová svítilna), strava pro 
psa a pro člověka, lahve na pitnou vodu, miska pro psa, mapa KČT č. 6 (Krušné hory Teplicko) 
a 12-13 (Českosaské Švýcarsko-Děčínsko a Šluknovsko), nebo mapa Shocart č.3 (České 
středohoří, Děčínské stěny) – ani na jedné nejsou nové značky, takže budeme všichni na 
meetingu malovat – připravte si barvičky 
 
Mid– baterka, láhev s pitnou vodou, miska pro psa, mapa KČT č. 6 nebo 12-13 (upřesníme), 
nebo pro obě možnosti Shocart č. 3 (České středohoří, Děčínské stěny) 
 
Povinná výstroj bude kontrolována tentokrát již před startem a samozřejmě ihned po příchodu 
do cíle u každého závodníka longového závodu.  
 
Doporučená výstroj: 
mobilní telefon, náhradní baterie do baterky,  buzola, pláštěnka, při midu se strava pro psa i 
člověka doporučuje 
 
Kontrolní body: 
Kontrolní body a jejich značení bude blíže specifikováno na meetingu.  
 
Další podmínky: 
Účastníci se po trati pohybují samostatně, nejvíce ve dvojicích. Je povoleno a doporučeno 
doplňovat zásoby vody a jídla u domorodců.  
Po celou dobu závodu musí být psi připoutaní na vodítku či can. šňůře. Porušení tohoto 
pravidla se trestá okamžitou diskvalifikací.  
 
Kategorie: 
 
LONG: DTM 1 – muži do 40ti let, DTM 2 – muži nad 40 let  
   DTW 1 – ženy do 35ti let, DTW 2 – ženy nad 35 let  
MID: bez kategorií 
 
Přihlášky posílejte na adresu Zuzana Junková, Mostecká 1501, Jirkov, PSČ 431 11,  
(je možno i mailem framauro13@gmail.com). 
 
Startovné plaťte složenkou na výše uvedenou adresu, kopii ústřižku složenky pošlete s přihláškou. 
Závodník je považován za přihlášeného až dnem zaplacení startovného!!! Snažíme se tak zabránit 
blokování míst lidmi, kteří se přihlašují jen tak, aniž by skutečně chtěli přijet. 
Uzávěrka přihlášek je 15.3.2006 – přihlášení po uzávěrce je možné, pokud nebude  
naplněn stav závodníků, ke startovnému se přičítá 100,- Kč 
 
Tel.  +420 776 638 708,  
e-mail  framauro13@gmail.com  
Počet závodníků je omezen !! 
 


