
 

 

 Jihočeský canicross V. ročník   

Partneři závodu:  

  

  
 Město Hluboká nad Vltavou Lesy České republiky s.p.  

  

  

 
  

Musher klub JCC z.s.         Česká asociace sleddog sportů 
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Jihočeský canicross V. 2020   
    

Pořadatel: Musher klub JCC z.s.   
Ředitel závodu: Jan Hladký   
Tel. 739019290   
E-mail jcanicross@gmail.com   
Místo konání: kemp Křivonoska, Hluboká nad Vltavou  

Datum: 24.4 - 26.4 2020   

GPS startu: 49.0754583N, 14.4086486E   
GPS parkoviště: 49.0738806N, 14.4109661 E  

GPS stání pro dodávky: 49.0748397N, 14.4077367 E 

GPS Stake-out: 49.0752369N, 14.4092711 E  

  

Jsme rádi, že máte zájem o náš závod. Jedná se o pátý ročník. 

Všechny předchozí ročníky se vydařily na výbornou a naše startovka 

se vždy hemžila zvučnými jmény. I tento rok se můžete těšit na novinky 

oproti ročníku předchozímu.  

  

Propozice a časový plán  

 

Starty: sobota 16:00 / neděle 7:00   

Přejímka: od pátku 19:00 do soboty 12:00  

Tratě:  doplníme 

Začátečníci a příchozí budou závodit na zkrácené trati oproti hlavnímu 

závodu  

Hlavní kategorie 4-5km / děti 500-1000m / začátečníci 2-3km / příchozí 

2-3km  
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Kategorie závodníků s DID:  

1. CCM 19-39 let  

2. CCM 40 a více let  

3. CCW 19-39 let  

4. CCW 40 a více let  

5. CCM junioři  

6. CCW juniorky  

7. SC1 muži  

8. SC1 ženy  

9. SC2  

10. BKJM  

11. BKJŽ  

  

Kategorie příchozích bez DID  

1. Příchozí muži (zkrácená trať)  

2. Příchozí ženy (zkrácená trať)  

  

  

Kategorie začátečníci a děti:  

A. CC začátečníci (zkrácená trať)  

B. Děti  

  

Minimální počet závodníků nutný pro otevření kategorie jsou 

4 závodníci. Při nedosažení tohoto počtu bude kategorie 

spojená s jinou příbuznou kategorií.  
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Startovné:  

● 340,-  kategorie 1,2,3,4,7,8,9,10,11,  

● 400,- kategorie A, příchozí 1,2  

● 200,-  kategorie 5,6,  

● Děti zdarma  

● Každý další start 150,- č.ú.: 274150946/0300  vs: 9992020 do 

zprávy pro příjemce uveďte své celé jméno  

**PLATBA POUZE PŘEDEM a nejpozději do 17.4.2020 !  

***V případě platby na místě z různých důvodů je jednotná cena 500,-   

Uzávěrka přihlášek: 11.4.2020  

  

Podmínky účasti:  

● Řádně vyplněná a odeslaná přihláška  

● Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí  

● Závodník se musí řídit pravidly závodu  

● Osoby mladší 15-ti let se závodu mohou zúčastnit pouze za 

doprovodu osoby starší 18-ti let.  

● Zaplacená přihláška  

● Do závodu začátečníků, tj. kategorie “A” , budou vpuštěni pouze 

závodníci, kteří se nikdy nezúčastnili předchozích ročníků, závodí 

prvním rokem a nemají registrované DID u ČASS.  

● Do závodu příchozích budou zařazeni všichni závodníci, kteří 

nejsou oficiálními členy jakéhokoliv členského klubu ČASS a 

nemají přiřazený DID  
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Pravidla závodu:  

● Všechna pravidla závodu se řídí platným závodním řádem 

ČASS. Řád k nahlédnutí zd e (prosíme o poctivé nastudování, 

na dodržování pravidel bude dohlížet hlavní rozhodčí ve 

spolupráci s traťovými komisaři).  

● Dále se závod řídí zákonem na ochranu zvířat proti týrání  č.  

246/1992 Sb., v pozdějším znění.  

● Závodník je povinen mít svého psa/psy na vodítku v místě  

startu, v místě kempu i na trati během celé doby konání závodu. 

● Každý závodník smí mít maximálně dva starty. 

● Lesy ČR odsouhlasili maximální počet startů na 150 startů! (kdo 

se dřív přihlásí a zaplatí, ten startuje) 

  

Značení trasy:  

Se řídí platným závodním řádem ČASS, tj. barevnými terči a ve 

vybraných místech páskou vymezující směr běhu. Po celé dráze budou 

i fáborky značící směr trasy. Místy i traťoví rozhodčí, kteří budou dle 

situace dodatečně značit směr trasy a budou dohlížet na dodržování 

pravidel závodu.  

  

Barevné značení:  

Žlutý terč: Pozor nebezpečí (příkop, prudký seběh, kamení) Modrý 

terč: Na rozcestí pokračuj rovně!  

Červený terč na levé straně: na rozcestí / křižovatce odboč vlevo  

Červený terč na pravé straně: na rozcestí / křižovatce odboč vpravo  

  

Doprovodný program:  

Canicross pro děti: Děti od 5 do 13 let si budou moci vyzkoušet v 

doprovodu závodníků nebo rodičů, jaké je to běžet se psem na 

vzdálenost 500-1000m.  

Sranda štafeta: Pro všechny účastníky. Vytvořte si čtyřčlenné  

družstvo bez ohledu na velikost psa, pohlaví psovoda a utkejte se s 

https://drive.google.com/file/d/0B9ePn5GfVgKxdEhNdjVYYUljNnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9ePn5GfVgKxdEhNdjVYYUljNnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9ePn5GfVgKxdEhNdjVYYUljNnM/view?usp=sharing
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ostatními družstvy na okruhu 4x 1km. Závod proběhne  po doběhnutí 

všech kategorií a první tři místa získají ceny a diplom.  

  

 

Závěrečné informace:  

Starty:  

Odstartovat na trasu bude možné v předem stanoveném čase.  

Startovní listina bude k nahlédnutí na místě startu a stakeoutu.   

Start bude přizpůsoben počtu závodníků v jednotlivých kategoriích.  

● Starty hlavních běžeckých kategorií a příchozích 1,2,3,4,5,6 

budou ve vlnách po pěti běžcích.  

● Starty kategorií 7,8,9,10,11 budou intervalové s rozestupem 30 

vteřin.  

● Starty začátečníků a dětí budou formou hromadného startu.  

● Každý závodník zodpovídá za to, že odstartuje v předem 

stanoveném čase. V případě, že se nedostaví na start rozhodne 

pořadatel o jeho startu v jiném čase nebo udělí NT (no time).   

  

Starty v časech (I. etapa/ II. etapa):  

16:00/12:00 - A,B,příchozí  

16:45/8:00 – BKJM + BKJŽ 17:30/9:00 

– SC1muži/ženy + SC2  18:15/9:30 – 

kategorie 2.  

18:45/10:00 – kategorie 4.  

19:15/10:30 – kategorie 1.  

19:45/11:00 – kategorie 3.  

20:15/11:30 – Kategorie 5+6  

21:30/12:30 – Sranda štafeta  

  

Vyhlášení:  
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Vyhlášení proběhne poté, co do cíle dorazí poslední závodník z 

poslední kategorie závodu.   

  

  

Doplňující informace:  

* V případě zrušení již zaplacené rezervace před konáním závodu 

propadá celá částka pořadateli. Startovné není přenosné na jiného 

účastníka.  

Přihláška na závod je zde  

Všem děkujeme za pochopení a akceptování podmínek účasti.  

Moc se na všechny těšíme  

  

Kontakty na pořadatele:  

Ředitel závodu - Jan Hladký - jcanicross@gmail.com   

Traťový komisař - David Šebek - jcanicross@gmail.com   

Hlavní rozhodčí - Michael Černý - jcanicross@gmail.com   

  

  

  

  

  

https://forms.gle/tDT69au2xF8TuRZVA
https://forms.gle/tDT69au2xF8TuRZVA

