
 

JEDNOOKÝ VLK - VOCHTÁNKA 2015 
 

 

PROGRAM: 

 

JEDNOOKÝ VLK - DOGTREKKING : jako šestý závod seriálu MISTROVSTVÍ  

          ČESKÉ REPUBLIKY se plně řídí soutěžním  

                                               řádem dogtrekkingu, délka trasy cca 85km 

„MIDTREKK CUP“ - jako doprovodný program jednookého vlka, pro přípravu  

      a trénink budoucích účastníků dogtrekkingu,  

      délka trasy cca 35km 

„PLAZIVEC CUP“ - jako turistická vycházka, délka trasy cca 10km 

 

 

Místo konání: letošní trasa jednookého vlka vás po turistických značkách 
provede podhůřím Orlických hor, které účastníky potrápí celkem velkými 
výškovými rozdíly, které však budou vykoupeny překrásnými výhledy do 
dvou krajů východních Čech. Trasa povede romantickým údolím Divoké 
Orlice přes zříceniny tří hradů, dva zámky, několik studánek, pole, 
prostorné pastviny a smíšené lesy, nějakou tu kapličku a rozhlednu a 
částečně chráněným územím Tiché Orlice. Zázemí letos jednooký vlk 
nalezne ve westernovém kempu Vochtánka v anenském údolí pod 
zříceninou středověkého hradu Potštejn, na břehu Divoké Orlice. 
Ubytování  nabízí  kemp Vochtánka ve srubu a chatkách, nebo táboření ve 
vlastních stanech. Součástí kempu je kompletní sociální zařízení, restaurace, 
cukrárna. Více na www.kempwestern.cz , telefon: 603318922; 604269265 

 

Termín konání:  18.06. - 21.06.2015 
         první uzávěrka        /    druhá uzávěrka 

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

  „MIDTREKK CUP“     - 300,-           - 400,- 

           „PLAZIVEC CUP“    - 150,-           - 250,- 

 

- po uzávěrce v případě volné kapacity platba na místě 550Kč 

- zahraniční účastníci /dle trvalého pobytu/ mohou platit, až na místě dle 

první uzávěrky  

- startovné uhraďte na: účet č.:000000-0988006153/0800 

var.sym.: 2015 ,do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení 

- účastník je přihlášen, až po zaplacení startovného!!! 
 

Uzávěrky přihlášek:  první - 01.06.2015 /rozhodující je datum připsání na uvedeném účtu/ 

         druhá - 15.06.2015 /rozhodující je datum připsání na uvedeném účtu/ 

 

 

http://www.kempwestern.cz/


 

Časový limit: „DOGTREKKING“  - 50h 

   „MIDTREKK CUP“ - 24h 

   „PLAZIVEC CUP“   - 10h 

 

Kategorie: „DOGTREKKING“   - DTM1: muži do 40let 

       - DTW1: ženy do 35 let 

       - DTM2: muži nad 40 let 

       - DTW2: ženy nad 35 let 
Rozhodující je rok narození - pokud muž (žena) nedosáhne v daném kalendářním roce 41 (36) 

let je zařazena(a) do DTM1 (DTW1). O zařazení do kategorie DTW2/DTM2 si rozhoduje účastník sám 

tak, že jakmile překročí hranici pro DTW/M-2 bude na něm, jestli se nahlásí (zařadí) do kategorie 
DTW/M-2, nebo ještě zůstane v DTW/M-1. 

 

  „MIDTREKK 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“    - 18.06.2015   od 18:00/20:00 

         „MIDTREKK CUP“   - 19.06.2015   od 18:00/20:00 

         „PLAZIVEC CUP“    - 20.06.2015   od 06:30/ start 09:00h 

 

Mapa: pro všechny kategorie  - zajistí pořadatel 

 

Povinná výstroj:  „DOGTREKKING“ - bivakovací potřeby (spací pytel a karimatka- 

event. alumatka či hamaka), strava pro psa, plastikové láhve 

naplněné pitnou vodou pro psa (minimálně 1 litr na psa), miska pro 

psa, funkční svítilna (nejlépe čelová), příslušná mapa dané oblasti a 

lékárnička obsahující 1x obvaz hotový, 1x obinadlo elastické, 5x 

náplast s polštářkem, 1x izotermická fólie, dvě botičky pro každého 

psa s kterým vyrazí účastník na trať.  

„MIDTREKK CUP“ - pouze  doporučená výstroj 

„PLAZIVEC CUP“ - 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, kontrola při prezentaci MVDr. Minařík  

               

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  704731040 


