
Březolupský MINI-DOGTREKKING
                                       Propozice

Dogtrekking je kynologický sport. Jde o orientační pochod se psem. Cílem je překonávání velkých 
vzdáleností v časovém limitu, kdy je pejsek spojen s psovodem vodítkem. 

Akce Březolupský mini-dogtrekking nezapadá do MČR dogtrekkingu.

Termín : sobota 1.4.2017
Místo: areál cvičiště KK Březolupy
Trasy: SHORT 9km

MID 23km

Podmínky účasti: 
Na závod mohou nastoupit pouze psi s platným očkovacím průkazem nebo cestovním pasem, ve 
kterém je potvrzeno, že zvíře bylo očkováno proti vzteklině nejméně před 30 dny a ne déle než v 
období 1 roku od akce a je v imunitě proti psince a parvoviroze. Všechna zvířata musí být v dobrém
klinickém stavu. Ze závodu se vylučují feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny, agresivní jednici
a psi s kupírovanýma ušima. Start bude povolen pouze za dodržení všech ustanovení zákona. 
č.246/1992 Sb. (zákon na ochranu zvířat proti týrání) a č.77/2004 Sb. v platném znění.

◦ s odesláním přihlášky souhlasíte se závaznými podmínkami dogtrekkingu

◦ účastník se akce účastní na vlastní zodpovědnost, je si vědom náročnosti akce a po celou
dobu trvání akce nese zodpovědnost za chování a bezpečí své i svého psa

◦ účastník je povinen oznámit pořadateli že odstupuje z konání akce a opouští trať

◦ pes musí být celou dobu spojen se psovodem vodítkem a postrojem připnutým k 
bedernímu pásu nebo veden jen na vodítku (možnost využít obou variant). Pes nesmí být
"na volno" - ani krátkodobě.

◦ pes musí absolvovat celou cestu "po svých". Trasu můžou jít pouze psi starší 1 roku.

◦ účastník obdrží v itineráři telefonní kontakt pro případ nouze. Odvoz z trasy do místa 
startu je zpoplatněn 50Kč. V případě úrazu psovoda či psa je odvoz z trasy zdarma.

◦ závodník mladší 15 let se může akce zůčastnit pouze s písemným souhlasem rodičů

◦ povinná výstroj je pouze pitná voda pro psa i člověka a platný očkovací průkaz psa a 
mobilní telefon pro přivolání pomoci

◦ na trati bude několik kontrolních bodů s kleštičkami, jimiž si závodník do startovací 
karty označí návštěvu kontrolního bodu. Na jednom kontrolním bodu bude „živá 
kontrola“, v tomto místě bude možno doplnit zásoby vody. 

Prezence: od 8 hod. Závodníci předloží očkovací průkaz a obdrží mapu s popisem cesty a 
startovací kartu.

Start: od 8 do 10 hod.
Startovné: 150,- Kč platba proběhne na účet: 670100-2208415669/6210

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení psovoda.
Platba na místě pouze po předchozí domluvě.

Přihlášky: e-mailem na kynolog.brezolupy@seznam.cz
Uveďte: jméno a příjmení psovoda, plemeno, jméno a datum narození psa, trasu na 
kterou se hlásíte.
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