
 

 

 

 

 

 

 

                                                                          
 

 

 

 

 

                                                                                       

CENTRUM  PRO  VÝCVIK  PSŮ  ALFA  pořádá V.ročník Dogtrekkingu „Zde jsou lvi“ 

6.6.-9.6.2013 v Suché Rudné- hotel Paramon 

Start je volný, 

kdykoliv počínaje 

čtvrtkem 6.6.v  

18.00  nejpozději 

však v sobotu 8.6. 

v 9.00 . Toto 

pravidlo se týká 

longařů i midařů. 

Brefing nebude, 

každý účastník 

obdrží podrobné 

písemné instrukce. 
 

Vyhlášení výsledků a uzavření 

závodu bude v neděli v 9,00 ráno 

Ubytování a občerstvení bude 

zajištěno hotelu Paramon. 

Startovné:  

350,- long  

300,- mid a short 

č.účtu-670100-2208079861/6210 

 

 

Trať opět povede místy 

trekařům zcela neznámým. 

Letos navštívíme Vrbensko, 

Karlovicko a Krnovsko. 

Long – cca 90 km 

Mid – cca 40 km 

Short – cca 20 km 

Kontroly: na trati budou 

živule, mrtvule i tajné 

kontroly a samozřejmě 

razítka  .  

 

 



                                            

 

                                          
 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Ubytování: šestilůžkové chatky – cena 660,- Kč (platí se za celou chatku ať v ní 

bydlí 1 člověk, nebo 6). Ubytování ve stanu, nebo v autě – 80,- Kč.  

Polopenze – 180,- Kč na den. Je možno objednat jen samostatnou snídani – 100,- 

Kč na den. Snídaně a polopenze je nutno předem objednat. Snídaně formou 

bufetu.  

Kategorie: 

DTW 1, DTW 2, DTM 1, 

DTM 2, MID-muži,MID-

ženy,SHORT 

Mapa KČT 55 a 58, spací pytel, karimatka nebo hamaka, baterka (nejlépe 

čelová svítilna), strava pro člověka a psa, prupiska a zápisník, láhve na 

pitnou vodu, miska pro psa, mobil s foťákem, či foťák, lékárnička 

(obsahující: 1x obvaz hotový, 1x elastické obinadlo, 5x náplast s 

polštářkem, izotermickou folii, 2 botičky pro každého psa, který vyrazí na 

trať). Povinná výstroj bude namátkově kontrolována kdykoliv na trati, na 

startu, či v cíli.  

Kontakt a rezervace ubytování: Libuše Kotková, Liptaň 176, 793 99, 

libuse.kotkova@seznam.cz, 602/658 685 
 

Veterinární 

podmínky: platné 

očkování, ne starší 

jednoho roku a ne 

mladší třech týdnů. 

Minimální stáří psa 

jeden rok. 

Dogtrekkingu se 

nesmí zúčastnit psi s 

kupírovanýma ušima a 

tito nemají ani přístup 

do areálu základního 

tábora. 
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