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propozice závodu canicross – verze 30.07.2022 

 
viz. propozice hlavního závodu plus… 

   
 
start:   ve 14:30 (půl třetí) startovní bránou 

 podle počtu přihlášených buď hromadný, nebo intervalový 
 
kategorie:  - ženy 18+ se psem do 9,9kg 
   - ženy 18+ se psem do 19,9kg  
   - ženy 18+ se psem nad 19,9kg 
   - muži 18+ se psem do 9,9kg 
   - muži 18+ se psem do 19,9kg 
   - muži 18+ se psem nad 19,9kg 

- mladší závodnice a závodníci pouze s písemným souhlasem 
zákonných zástupců. formulář ke stažení zde 
- pohlaví psa není podstatné 

 
povrch:  asfalt cca 2.500 metrů z celkem 11.729 metrů 
   dále pak louka posečená i neposečená, hlína, bláto, šotolina,
   udupaný písek, kaluže, v lesních úsecích nebezpečné kořeny! 
    
vybavení: běžkyně/běžec: viz. propozice hlavního závodu + pružné 

vodítko cca 2 m 
 pes: obojek a/nebo postroj, vodítko, psí známka/čip, 

vybavení do zázemí (miska na pití, cestovní pelíšek) 
 
občerstvení: - jedno občerstvovací stanoviště na cca 6 kilometru 

 omezený počet misek pro psy!!! 
   - v prostoru startu a cíle pro psy (platí pořadatel) 

 voda pro psy 
 případně sponzorský pamlsek  
 bazének s vodou pro ochlazení pejska 

 
ceny:   - první tři z každé věkové kategorie sponzorské dary 
   - všichni doběhnuvší diplom a sponzorská taška 
   - všichni doběhnuvší registrovaní online pamětní medaile 
 
ceremoniál: - na stupních vítězů se vyhlašují: 
 

 1. až 3. pořadí jednotlivých kategorií 
 
důležité:  - za psa plně odpovídá jeho majitelka/majitel a to jak během 
   závodu samotného, tak i před a po závodě v prostoru zázemí 
   - před závodem je nutné absolvovat se psem veterinární  
   prohlídku na místě, očkovací průkaz (pejskův) nutný! 
 
 

pokračování na straně 2 
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zázemí:  - venkovní studená sprcha 
   - ostatní viz. propozice hlavního závodu 
 
pravidla:  - jakákoliv agrese na trati bude trestána diskvalifikací 
   - nešetrné a agresivní chování ke psům bude trestáno  
   diskvalifikací a navíc dostaneš do držky! 
   - start se sluchátky v/na uších bude trestán diskvalifikací 
   - jakékoliv chování poškozující dobré jméno tohoto sportu  
   může být trestáno diskvalifikací  
   - pes musí být v den startu starší 12 měsíců 
   - pes musí absolvovat závod v tažném postroji a musí být po 
   celou dobu závodu spojen s opaskem psovoda pomocí  
   odpruženého vodítka. délka vodítka v nataženém stavu je  
   povolena maximálně 2 metry a bude náhodně   
   kontrolována pořadatelem 
   - pořadatel může při registraci či v cíli převažovat psy na  
   elektronické váze. odmítnutí převážení znamená automaticky 
   přesun závodníka do vyšší kategorie 
   - závodu se může zúčastnit běžec pouze s jedním psem 
   - každý pes smí v jeden den startovat pouze v jedné kategorii 
   - na registrace se dostavte s platným očkovacím průkazem  
   - povinné je očkování proti vzteklině  
   - na registraci přijďte nejpozději ve 14:00 
   - na startu buďte připraveni 14:29  
   - na startu musíte mít psa připnutého na vodítku 
   - běžec má startovní číslo viditelně na hrudníku  
   - jakákoliv agrese psa v průběhu závodu (nemusí dojít ke  
   kousnutí, stačí i výpad psa, vrčení atd. na soupeře nebo jeho 
   psa) může být potrestána diskvalifikací. pořadatel vždy  
   vyslechne obě strany 
   - pořadatel si vyhrazuje právo limitovat množství účastníků 
    
 
 
 
 
 
kontakt:  běh kolem světa +420 775 664 554, office@klejna.eu,  
   www.behkolemsveta.cz, www.facebook.com/behkolemsveta  


