
JEDNOOKÝ VLK – 2017

,,DOGTREKKING“ : jako čtvrtý závod seriálu 
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
se plně řídí soutěžním řádem Dogtrekkingu, 
délka trasy cca 90 km – časový limit 50 hodin

„MIDTREK“ - jako doprovodný program jednookého vlka, pro přípravu 
a trénink budoucích účastníků dogtrekkingu, 
délka trasy cca 40 km – časový limit 24 hodin

„PLAZIVEC“ - jako turistická vycházka , délka trasy cca 15km – časový limit 8 hodin

Místo konání: malebná krajina HAVLÍČKOBRODSKA, ŽELEZNÝCH HOR a 
ŽĎÁRSKÝCH VRCHU s hlubokými převážně smrkovými lesy, 
mnoha rybníky a pampeliškovými loukami.
Trať povede po turistických značkách této okouzlující krajiny.

Základní tábor : je  v nově vybudovaném  kempu u Občerstvení 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: přímo v kempu základního tábora ,nebo individuelně v 
penzionech v obci Škrdlovice

Cena za ubytování: účastník dogtrekkingu – 300,- Kč na celou dobu závodu
účastník midtreku – 250,- Kč na celou dobu závodu
a  nutno počítat s vratnou zálohou 200,- Kč na čip pro sociální 
zařízení

Termín konání: 12.5.2017 – 14.5.2017
Přihlášky:  on line formulářem 

popřípadě na email:  jednookyvlk@seznam.cz
přijetí přihlášky potvrdíme e-mailem

Uzávěrka přihlášek: 01.05.2017,  s příplatkem 100 Kč  do 08.05.2017

Startovné: „DOGTREKKING“ - 400,-
„MIDTREKK“  - 300,-

PLAZIVEC - 200,-

• startovné uhraďte na:účet č: 9951893001/5500
• do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení
• startovné je nevratné a nepřenosné!
• zahraniční účastníci /dle trvalého pobytu/ mohou platit, až na místě

mailto:jednookyvlk@seznam.cz


Prezentace:
Dogtrekking - čtvrtek 11.5.2017 od 17.hodin. Briefing ve 21.hodin. 
Midtrek - pátek 12.5.2017 od 17.hodin. Briefing v 20.hodin.
Plazivec - pátek 12.5.2017 od17 hodin, sobota 13.5.2017 od 7-8 hodin.

Mapu , itinerář trasy a startovací kartu obdrží  všechny kategorie při prezentaci
Bližší informace o trase, startu a kontrolních bodech při briefingu.
Při prezentaci bude kontrolován zdravotní stav psa a platné očkování proti vzteklině 
veterinárním dozorem.

Kategorie: DTM1 muži do 40-ti let včetně
DTW1 ženy do 35-ti let včetně
DTM2 muži nad 40 let
DTW2 ženy nad 35 let
MID muži
MID ženy
Plazivec bez kategorii

Účastníci mladší 18 let musí předložit písemný úředně ověřený podpis rodičů.
Účastníci mladší 15 let se mohou účastnit pouze v doprovodu rodičů.

Povinná výbava: dogtrekking –
Bivakovací potřeby/ spací pytel, karimatka/ strava, voda a miska pro psa /min 0,5l na 
každého psa v odlišné nádobě než pro psovoda/
lékárnička /1 obvaz hotový, obinadlo, 5 náplast s polštářkem, izotermická folie/, 
botičky pro psa /2na každého/, čelovka/ baterka/

Doporučená výbava: mobilní telefon, náhradní baterie do čelovky, pytlíky na psí trus, 
pláštěnka, kapesní nůž.

Povinna výbava bude kontrolována na startu, v cíli, ale i během závodu.
Zákaz startu kupírovaných psů.


