
                     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                    

                                              

    

 

 

 

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

6.6.-9.6.2013 v Suché Rudné- hotel Paramon 
 

   LEFA TEAM  pořádá IX.ročník dogtrekkingu „Zde jsou lvi“   

21.-24.září 2017 na Stonožce v Dívčím Hradě 
 

Lefa vyhlašuje 

nejpřísnější zákaz 

pouštění psů 

kdekoliv na trati. 

Odepnutí psa 

z vodítka bude 

důvodem k okamžité 

diskvalifikaci.  

Trať povede Osoblažskem a 

Polskem. Trasa bude dlouhá cca 

86 km. 

Doprovodný program:  

Mid cca 40 km. Short cca 20 

km. 
 

Mapu vám zajistí Lefa, kdo chce být 

pečlivě připraven může si vzít KČT 

54,55,58 a polskou mapu galileos.pl-

Prudnik a okolie. 

Povinná výbava: 

baterka (nejlépe čelová svítilna), 

strava pro člověka a psa, fotoaparát 

(stačí na mobilu),voda pro psa i 

člověka, 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.  

Doporučená výbava na long:  

bivakovací potřeby 

 Číslo účtu: 1620304018/3030 

Startovné:  

Long – 350,- Kč 

Mid – 300,- Kč 

Short – 100,- Kč 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

Prezence longu bude ve 

čtvrtek 21.9.  od 17,00.  

Prezence midu bude v pátek 

22.9. od 17,00. 

Meating oba dny ve 20,00. 

Start longu v pátek od 7,00 

do 9,00.  

Start midu a shortu 

v sobotu od 7,00 do 9,00 
 

Kemp Stonožka najdete zde: 

50.2525203N, 17.6264811E 

Signál telefonních operátorů je tam 

velmi mizerný takže si raději 

nastudujte cestu a nespoléhejte na 

volání pořadatelům. 

Kategorie longu:  

DTW 1 – ženy do 35-ti let 

DTW 2 – ženy nad 35 let 

DTM 1 – muži do 40-ti let 

DTM 2 – muži nad 40 let 

 

Kategorie midu:  

DM – dogmaraton muži 

DW – dogmaraton ženy  

 

Short bude vyhodnocován společně pro 

všechny zúčastněné 

Uzavření trati a vyhlášení výsledků:  

Long a mid – trať bude uzavřena v neděli v 9,00 

Vyhlášení výsledků v neděli v 10,00 

Short – trať bude uzavřena v sobotu v 18,00  

Vyhlášení výsledků v sobotu v 19,00 



 

 

 

 

 

 

Kontakt a rezervace 

ubytování:  

Libuše Kulawiak 

libuse@canisterapie.net 

602658 685 
 

Ubytování: 4 a 5 lůžkové pokoje ve srubu,v teepee, 

v pionýrských retrostanech nebo vlastní stany.  

 

Dostatek teplé vody zajištěn  

Ubytování objednávat u Lefa. 
 

Tričko s logem závodu stojí cca 

250,- , je z kvalitní bavlny, černé. 

K předání budou u prezence.  

Ceník ubytování:  

Pokoje ve srubu – 170,-/lůžko/noc – NUTNÝ VLASTNÍ SPACÁK 

Pionýrské retro stany, nebo teepee – 130,-/noc 

Vlastní stany, nebo auto – 120,-/noc 

Teplé vody je dost pro všechny, kantýna bude bohatě zásobená a připravená.  

 
 

V sobotu večer proběhne druhý ročník 

vloženého závodu v jízdě na invalidních 

vozících. 

Veškeré další informace u Biluše (šéfová 

Lefa týmu) 

Tel. 602658685 

Mail - libuse@canisterapie.net 

FB – Kosatka Biluše 

mailto:libuse@canisterapie.net

