
JEDNOOKÝ VLK - VYSOČINA 2014

PROGRAM:

JEDNOOKÝ VLK    - DOGTREKKING : jako třetí závod seriálu 
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
se plně řídí soutěžním řádem Dogtrekkingu, 
délka trasy cca 80km

„MIDTREKK- MERADOG CUP“    - jako doprovodný program jednookého vlka, pro přípravu 
a trénink budoucích účastníků dogtrekkingu, 

délka trasy cca 40km
„PLAZIVEC CUP“ - jako turistická vycházka , délka trasy cca 15km

Místo konání: malebná krajina Žďárských vrchů, které jsou lesnatou 
vrchovinou s hlubokými převážně smrkovými lesy a mnoha 
rybníky, leží v průměrné nadmořské výšce 650m, což  je 
ideální zvlněný terén pro nenáročnou turistiku. Trať povede 
po turistických značkách této okouzlující krajiny.
Itinerář dostane každý z účastníků na briefingu. 
Základní tábor je na hrázi rybníka Velké Dářko, 1km od 
obce Škrdlovice , nedaleko Žďáru nad Sázavou.  O vaše 
mlsné jazýčky se postará, už několika treky prověřené, 
Občerstvení ,,Na hrázi,,. Ubytování v kempu - Velké Dářko
(tel. 734898856) , nebo možnost  inviduelně domluvit v 
penzionech v blízkém okolí obce Škrdlovice.

Termín konání: 09.05. - 11.05.2014

Uzávěrka přihlášek:  první - 25.04.2014
druhá - 02.05.2014

první uzávěrka              /             druhá uzávěrka

Startovné: „DOGTREKKING“ - 350,- - 450,-

„MIDTREKK – MERADOG CUP“  - 250,- - 350,

„PLAZIVEC CUP“ - 150,- - 250,-

•po uzávěrce v případě volné kapacity s příplatkem 200kč
•zahraniční účastníci /dle trvalého pobytu/ mohou platit, až na místě
•startovné uhraďte na:účet č.:000000-0988006153/0800
var.sym.: 1234. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení

Časový limit:  „DOGTREKKING“ - 50h
„MIDTREKK – MERADOG  CUP“ - 24h
„PLAZIVEC CUP“ - 12h



Kategorie:„DOGTREKKING“ - DTM1: muži do 40let
- DTW1: ženy do 35 let
- DTM2: muži nad 40 let
- DTW2: ženy nad 35 let

„MIDTREKK – MERADOG CUP“ - DTM1: muži do 40let
- DTW1: ženy do 35 let
- DTM2: muži nad 40 let
- DTW2: ženy nad 35 let

„PLAZIVEC CUP“ - muži, ženy - bez pořadí  

Prezentace/ Briefing: „DOGTREKKING“   - 08.05.2014   od 18:00/20:00
„MIDTREKK - MERADOG CUP“  - 09.05.2014   od 18:00/20:00
„PLAZIVEC CUP“   - 10.05.2014   od 06:30/ start 08:30h

Mapa: pro všechny kategorie doporučujeme - Klub českých turistů č.48, Shocard č.49

Povinná výstroj:„DOGTREKKING“ - bivakovací potřeby /spací pytel a karimatka (event. Ilumatka či 
hamaka)/; strava pro psa a člověka; plastiková lahev na  pitnou vodu; 
miska pro psa; funkční svítilna  (nejlépe čelová); příslušná mapa dané 
oblasti;  lékárnička (1x obvaz hotový, 1x obinadlo elastické, 5x náplast 
s polštářkem, 1x  izotermická folie, 2 botičky pro každého psa se 
kterým vyrazí účastník na trať)

„MIDTREKK - MERADOG CUP“ - povinná výstroj není, je pouze doporučená výstroj
„PLAZIVEC CUP“   - povinná výstroj není, je pouze doporučená výstroj

Doporučená výstroj:čelovka a náhradní baterie, nabitý mobilní telefon, kapesní nůž, turistická mapa 
příslušné oblasti, pláštěnka, náhradní oblečení, lékárnička,  botičky pro psa,

náhradní obojek a vodítko, lahev a miska na vodu, sáčky na psí trus.

Plemena psů: Jednooký vlk je otevřen všem libovolným plemenům psů s průkazem původu i křížencům. 
Pes musí absolvovat trať ,,po svých,,. Psům s kupírovanýma ušima je start zakázán.

Veterinární podmínky:  platné očkování.

Ostatní: účastníci mladší 18 let musí při prezentaci předložit písemný souhlas rodičů s telefonickým 
kontaktem na ně. Všichni účastníci budou při prezentaci podepisovat potvrzení o startu na 
vlastní nebezpečí - viz přihláška.  
Info telefon 774921945


