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Kontroly: na trati
budou živule,
mrtvule i tajné
kontroly a
samozřejmě razítka
.

Chcete-li objednat
lefí tričko napište do
poznámek svoji
velikost

Způsob startu: Ti, kteří chtějí mít výsledky započítány do MČR
MUSÍ vystartovat 6.6. od 6,00 do 8,00. Zbytek může startovat
libovolně od čtvrtečního večera (18,00) do sobotní půlnoci.
Účastníci doprovodných programů mohou startovat rovněž kdykoliv.

Kontakt a rezervace
ubytování:
Libuše Kulawiak
libuse.kotkova@seznam.cz,
602/658 685

Startovné:
350,- long
300,- doprovodné závody
č.účtu-6701002208079861/6210

Trať opět povede místy trekařům
zcela neznámým. Letos
navštívíme Vrbensko a část
Polska. Trasa bude dlouhá cca
90 km.
Doprovodný program-mid cca 40
km, short cca 20 km, kočárková
cca 20 po zpevněných cestách.

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.

Tričko s logem
závodu stojí cca 220,, je z kvalitní bavlny,
černé. K předání
budou u prezence.

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.

Na doprovodný program musíte mít stejnou povinnou výbavu
s vyjímkou bivakovacích potřeb.

Mapu vám zajistí Lefa, kdo chce být
pečlivě připraven může si vzít KČT 55
a 58, nebo plán Prahy.
Povinná výbava:
spací pytel, karimatka nebo hamaka,
baterka (nejlépe čelová svítilna), strava
pro člověka a psa, prupiska a
zápisník, láhve na pitnou vodu, miska
pro psa, 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.

