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Výcvikové canisterapeutické sdružení HAFÍK, z.s.  Vás zve na: 

integrační pochod s prvky dogtrekkingu  
(závodníci dostanou itinerář trasy, mapu a kontrolní otázky, na které naleznou odpovědi 

při správné orientaci podle mapy) 

POCHOD SE USKUTEČNÍ ZA ZPŘÍSNĚNÝCH HYGIENICKÝCH 

PRAVIDEL A DLE AKTUÁLNÍ SITUACE PLATNÉ V DOBĚ KONÁNÍ 

POCHODU.   

Veškeré aktuality budou zveřejněny na našich webových stránkách, 

v události na Facebooku a přihlášeným je zašleme na e-mail. 

Změny v propozicích v souvislosti s nákazou Covid-19: 

Akce se uskuteční venku, z důvodu bezpečnosti je na akci zrušené občerstvení (místo 

oběda obdrží každý přihlášený balíček). Objednání jídla pro doprovod není možné. 

V prostorách cíle bude k dispozici voda, čaj/káva. Starty jednotlivých kategorií se mění tak, 

abychom omezili setkávání závodníků z různých kategorií na minimum. Start proběhne 

ihned pro přejímce, kde obdržíte mapu a itinerář s otázkami.  

Žádáme Vás o dodržování těchto pravidel: V prostorách startu/cíle je povolen pohyb pouze 

s rouškou s dodržováním rozestupu 2 metry od ostatních závodníků a pořadatelů. Před 

využitím občerstvení je povinnost dezinfikovat si ruce. 

Kdy: Ve středu 28.10.2020   

Kde: Přejímka, start a cíl proběhnou na Táborové základně Buková 

Buková 93, 374 01 Olešnice 

GPS  48.9286461N, 14.7743978E 

https://goo.gl/maps/yX4no2gbwuNtPE8Q8  

Kategorie: ● cca 25 km muži / ženy ● cca 15 km společně ● cca 6 km společně   

Přihláška online: https://forms.gle/DUoqBa8CYRuAp8ji9  

https://goo.gl/maps/yX4no2gbwuNtPE8Q8
https://forms.gle/DUoqBa8CYRuAp8ji9
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Startovné:  

Kategorie 25 km a 15 km – 300,- Kč. 

Kategorie 6 km – 200,- Kč. 

V ceně je zahrnuto jedno jídlo + káva/čaj! POZOR! Místo jídla každý startující obdrží 

balíček. 

Doprovod bez psa zdarma. 

Startovné pro členy HAFÍKA:  

Kategorie 25 km a 15 km – 250,- Kč. 

Kategorie 6 km – 150,- Kč. 

Přihláška je platná až po uhrazení startovného!  

Platbu zašlete na účet: 288610149/0300 (ČSOB, a. s.) 

Variabilní symbol: 190420 

Zpráva pro příjemce: Příjmení psovoda  

Uzávěrka přihlášek a plateb 23.10.2020! 

 

Storno: Startovné je možné vrátit do 16.10.2020. Po tomto datu není možné startovné 

vrátit.  

Přejímka a start:  Pro trasu 25 km: 8:30 – 9:00 hod. 

Pro trasu 6 km: 9:30 – 10:00 hod. 

Pro trasu 15 km: 11:00 - 11:30 hod. 

Rozprava: ZRUŠENA  

Start: Startující mohou startovat ihned po přejímce.  

Vyhlášení: Po návratu všech závodníků dané kategorie do cíle. Nebo dle aktuální situace 

tak, aby bylo zamezeno potkávání závodníků z různých kategorií – rozhodne pořadatel 

v místě konání akce.  

 

Občerstvení: ZRUŠENO Každý startující obdrží balíček a v prostorách cíle bude 

k dispozici voda, čaj/káva.   

Závod:  

Povinná výbava: ZRUŠENA 
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Časová penalizace:  

➢ Za chybějící položku povinné výbavy nebo nezodpovězení kontrolní otázky z trasy bude 

tým penalizován 20 trestnými minutami.  

➢ Za chynou odpověď bude tým penalizován 10 trestnými minutami.  

Případ nouze:  

➢ V krizových situacích je možné zavolat pro odvoz za poplatek 50 Kč/tým na telefonní 

číslo, které bude na startovním listu. Tým by se v této situaci měl pokusit přiblížit do míst, 

kam je možné s autem vjet. 

➢ Tým (psovod a pes nebo psi) absolvuje celou trasu "po svých".  

➢ Umístění týmu je posuzováno dle času, ve kterém určenou trasu zdolá, plus  

trestný čas.  

➢ Pes (nebo psi) musí být po celou dobu závodu spojen s psovodem (sedák, flexi vodítko, 

pevné vodítko, apod.). Psovod, nebo pes či psi, musí nést po celou dobu povinnou 

výbavu.  

➢ Trasa 6 km je určena pro rodiny s dětmi, pro seniory, apod. Pro mladé nebo naopak 

staré psy, pro plemena, která nezvládnou ujít delší trasy (molossoidní plemena, apod.).  

 

Časový limit:  

Pro trasu 25 km - 7 hodin  

Pro trasu 15 km - 5 hodin  

Pro trasu 6 km - 3 hodiny  

 

Diskvalifikace:  

➢ Za odepnutí psa z vodítka, za neposkytnutí pomoci jinému týmu, který je evidentně  

v nouzi, za hrubé zacházení se psem, za překročení časového limitu, za nedodržení 

hygienických opatření je tým diskvalifikován.  

Informace o pochodu: Pro další informace kontaktujte Šárku Petříkovou  

email: sarka.petrikova@canisterapie.org  mobil: 723 202 607 

Veterinární podmínky:  

➢ Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva.  

➢ Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahující 

záznam, že pes je v imunitě proti vzteklině a dále je v imunitě proti psince, parvoviróze  

a leptospiróze.  

mailto:sarka.petrikova@canisterapie.org
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➢ Po dobu konání akce majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo  

k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob.  

Všeobecná ustanovení:  

➢ Pořadatel akce nezodpovídá za škody způsobené psem nebo účastníkem akce, ani  

za úhyn nebo ztrátu psa v době konání akce.  

➢ V době konání akce není povoleno volné pobíhání psů.  

➢ Z akce se vylučují feny hárající, ve vyšším stupni březosti, kojící feny a agresivní jedinci.  

➢ Účastníci akce jsou povinni dodržovat ustanovení těchto propozic a pokynů pořadatelů, 

k čemuž se zavazují podáním přihlášky.  

➢ Rovněž jsou povinni dodržovat pořádek v prostoru startu/cíle, a také po celé  

trase závodu.  

➢ Závodníci mladší 15 let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let, 

která za ně bude po dobu závodu zodpovídat.  

➢ Každý tým se účastní závodu na vlastní nebezpečí.  

➢ Minimální věk psa pro účast v kategorii 25 km je 12 měsíců.  

➢ Počet závodících týmů je omezen na 70!  

 
 


