Musher klub OBŘÍ SKÁLY
Vás zve na Dogtrekking
www.strejdaserak.cz

STOPOU STREJDY ŠERÁKA – 11.ročník
SEVERSKÁ ODYSSEA
Pořadatel: Musher klub Obří skály – Ramzová
STOPOU STREJDY ŠERÁKA je závod zařazený do seriálu Mistrovství ČR 2014
Termín: pátek 25.7. – neděle 27.7. 2014
Místo: Lipová – lázně - lyžařské středisko MIROSLAV
Délka trasy: Dogtrekking – 95 km
Doprovodný program: Mid – 52 km
Časový limit: Long: 50 hodin , jednotný čas startu v pátek v 7:00 hod
Mid: 30 hodin, jednotný čas startu rovněž v pátek v 7:00 hod
Startovné: Long i Mid: 400,- (v ceně je poplatek 50,- za odvoz, při příchodu do cíle bude
vrácen)
Prezence: čtvrtek 24.7.2014 od 15:00 do 23:00 hod.
Trasa: po turistických značkách nádhernou přírodou převážně Hrubého Jeseníku a
Zlatohorské vrchoviny, itinerář dog-trekkingu obdrží účastníci při prezenci
Mapa: Potřebnou dostane závodník při prezenci (v ceně startovného)
nebo možno jakoukoliv dle následujících bodů ohraničujících trasu:
nejjižnější bod – chata Švýcárna, nejsevernější – jeskyně Na Špičáku, nejzápadnější – Šerák,
nejvýchodnější – Zlaté Hory
Veterinární podmínky: dle soutěžního řádu – platné očkování proti vzteklině
Závodu se nesmí zúčastnit psi s kupírovanýma ušima !
Doplňující info: Zákaz volného pohybu psů během závodu. Závodníci jsou při dogtrekkingu
odkázáni sami na sebe, do závodu vstupují na vlastní nebezpečí, možný odvoz ze
svozových bodů – poplatek viz startovné
Část trasy vede v NPR – vyšší stupeň ochrany přírody !!!

Ubytování:
Možností je několik. Je možno stanovat přímo v areálu MIROSLAV (v ceně startovného),
případně ubytování v Chatě MIROSLAV (po vlastní domluvě na tel. +420 584 421 380),
v penzionu Sněhulák (tel. +420 584 421 380) – cca 0,5 km od areálu MIROSLAV, Hotýlek U
kance (www.kanec.cz) – cca 800 m od areálu MIROSLAV, využít další kapacity v Lipové
Povinná výstroj:
LONG: Spací pytel, kari(alu)matka nebo hamaka, čelová svítilna nebo baterka, strava pro psa
a pro člověka, lahve na pitnou vodu, miska pro psa, lékárnička (1 obvaz, 1 elastické obinadlo,
5 náplastí, izotermická fólie, 2 botičky pro každého psa), mapa.
MID: čelová svítilna nebo baterka, strava pro psa, láhve na pitnou vodu, miska pro psa,
lékárnička (1 obvaz, 1 elastické obinadlo, 5 náplastí, izotermická fólie, 2 botičky pro psa),
mapa.
Povinná výstroj bude kontrolována ihned po příchodu do cíle u každého závodníka (týká se i
doprovodného programu !).
Zahraničním účastníkům doporučujeme uzavřít pojištění léčebných náhrad !
Doporučená výstroj:
Nabitý mobilní telefon, náhradní baterie do čelovky, buzola, ešus, vařič, psí nosič ……
Kontrolní body:
Na trati bude několik kontrolních bodů (popsaných v itineráři), na některých bude u každého
závodníka zapsáno startovní číslo a čas (pro kontrolu stavu závodníků na trati), každý
účastník dostane razítko do startovní karty – bez něj neodcházejte, jinak hrozí diskvalifikace
pro neprojití kontrolním bodem, na většině kontrolních bodů budou pouze značkovací kleště.
Briefing:
Proběhne ve čtvrtek ve 21.00, účastníci se při něm dozví podrobnosti o trati, systému
startovních karet ,nouzové tel. číslo, čas veterinární prohlídky
Vyhlášení výsledků proběhne v neděli cca kolem 10:00.
Kategorie:
DTM 1: muži do 40-ti let
DTW 1: ženy do 35-ti let
DTM 2: muži nad 40 let (ročník narození do 1973)
DTW 2: ženy nad 35 let (ročník narození do 1978)
MID M: věk není rozhodující
MID W: věk není rozhodující
Přihlášky posílejte na adresu: g.soky@seznam.cz nebo poštou: Gejza Sóky, Lipová – lázně 195, 790 61
Startovné buď převodem na účet č. 171767652/0600 nebo složenkou na adresu.
Zahraniční účastníci pošlou pouze závaznou přihlášku a startovné zaplatí při prezenci.
Uzávěrka přihlášek je 11.7.2014 – přihlášen je závodník po zaplacení startovného. Po uzávěrce již
není možné se přihlásit, nezaplacené startovné znamená neakceptování přihlášky
Tel. +420 724 23 65 68, e-mail g.soky@seznam.cz

STOPOU STREJDY ŠERÁKA
2014
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………..
Adresa: …………………………………………………………………………………..
Telefon: …………………………………………………………………………………..
E-mail: ……………………………………………………………………………………
Kategorie: ………………………………………………………………………………..
Jméno psa: ……………………………………………………………………………….
Plemeno psa: ……………………………………………………………………………….
Povinnost pořadatele uvést na dokumentaci pro KVS – uvádějte, prosím, uznaná plemena nebo „kříženec“

Číslo průkazu psa: ……………………………………………………………………….
Povinnost pořadatele uvést na dokumentaci pro KVS

Plně si uvědomuji svou vlastní zodpovědnost a nebezpečí spojené se svou účastí v individuálním
vytrvaleckém závodě. Vím, že jsem odkázán/a jen na schopnosti své a svého psa a že pomoc mohu
očekávat pouze od sebe. V případě potřeby jsem ochoten/tna poskytnout soupeřům pomoc dle svých
možností a schopností, pokud o to budu požádán/a.

…………………………………….
Datum

……………………………………….
Podpis

