
DOGTREKKING POJIZEŘÍM ZA SLUNCEM 

26. - 28. 09. 2014  Jestřabí v Krkonoších (okres Semily)  

SPECIÁL BÍGLŮ  

SPECIÁL CHODSKÝCH PSŮ 

+ OPEN KATEGORIE PRO OSTATNÍ PLEMENA 

 

Dovolujeme si vás pozvat na tradiční dogtrekking Pojizeřím za sluncem jehož součástí je 

speciál pro plemena bígl a chodský pes. Letošní ročník se uskuteční v oblasti více členité, 

prozkoumáme oblast Krkonoš  Základnou nám bude penzion Kamarád v obci Jestřabí v 

Krkonoších (okres Semily).  

Pořadatelé: OSA Be happy Semily, ZKO Rokytnice nad Jizerou, Beagle club a Klub přátel 

chodského psa 

Místo konání: penzion Kamarád v Jestřabím v Krkonoších, www.penzionkamarad.cz 

GPS souřadnice N 50°40.87538', E 15°29.58587' 

Startovné:  dlouhá a střední trasa – 250,- Kč za tým 

                      Krátká  a kočárková trasa – 200,- Kč za tým 

Členové BC ČR a členové KPCHP startovné o 50,- Kč méně 



Startovné uhraďte na účet 2042973053/0800 , jako variabilní symbol uveďte vaše telefonní 

číslo uvedené na přihlášce, do poznámky napište své příjmení (případně příjmení více lidí za 

které posíláte platbu) 

Na startovní listinu bude tým zapsán po zaplacení, do té doby bude pouze jako náhradník! 

Prezentace:  dlouhá a střední trasa - pátek od 17.00 (sobota do 7.30)  

                        krátká a kočárková trasa – sobota do 9.30 

Rozprava k trase: dlouhá a střední trasa – sobota od 7.30         

                                krátká a kočárková trasa – sobota od 9.30 

Start:  dlouhá a střední trasa - sobota od 8.00  

             krátká a kočárková – sobota od 10.00 (start dříve nebude umožněn!) 

Kategorie: speciál bíglů, speciál chodských psů a open (pro všechna ostatní plemena) 

Trasa: kočárková (cca 10 km), sjízdná s kočárkem či na vozíčku na všech úsecích 

            krátká (do 15 km)*, bez časového limitu 

            střední (cca 25 km), časový limit 12 hodin 

            dlouhá (cca 35 km), časový limit 18 hodin 

Kategorie budou otevřeny při účasti minimálně 3 závodníků v každé kategorii.  

*Vycházka je určena jen pro trpasličí plemena, nemocné či handicapované pejsky a mladé či 

staré pejsky. Možnost účasti pokud jde dítě, případně pokud má psovod zdravotní problémy.  

Charakteristika závodu: jedná se o vytrvalostní sport, při němž člověk a pes musí absolvovat 

předem určenou trasu v daném časovém limitu, pes je po celou dobu závodu spojen se 

psovodem vodítkem či canicrossovou šňůrou. Účastníci jsou odkázáni sami na sebe a účastní 

se ho na vlastní nebezpečí. Psovod nese po celou dobu závodu v batohu povinnou výbavu, 

která může být kdykoliv kontrolována (na startu, v průběhu závodu či v cíli).  

Povinná výbava: voda pro psa (1,5 l), miska pro psa, čelovka nebo baterka, jedna krmná 

dávka pro psa, pláštěnka či bunda, náhubek, 5 ks náplastí, mobil, propiska 

Ubytování a stravování: v penzionu Kamarád v Jestřabí (vyznačte v přihlášce)  

K dispozici 7 x dvoulůžkový pokoj, 1 x třílůžkový pokoj, 2 x čtyřlůžkový pokoj a 1 x pětilůžkový 

pokoj. Možnost stanování (v omezené míře)  

Cena ubytování na pokoji 200,- Kč / noc, ve stanu 100,- Kč/ pobyt 



V penzionu k dispozici sociální zařízení a sprchy. Restaurace bude fungovat po celý víkend i 

pro neubytované, možnost teplého jídla až do večerních hodin, možnost domluvit snídaně.  

V přihlášce vyznačte zda chcete ubytování v penzionu, pro kolik lidí a na kolik nocí (pátek, 

sobota) a zda budete mít zájem o snídaně. Možnost ubytování v nějakém jiném penzionu či 

privátu v obci Jestřabí, to si však musíte zařídit sami. 

Veterinární podmínky: Psi musí být klinicky zdraví a mít očkovací průkaz s platným 

očkováním. Závodů se nesmí zúčastnit psi, kteří jsou v rozporu se směrnicemi Ústřední 

komise na ochranu zvířat a zákona č. 167/93 Sb. na ochranu zvířat ve znění pozdějších 

předpisů. Veterinární přejímka zvířat v den startu. 

Uzávěrka přihlášek: 15.09.2014, závazné přihlášky posílejte na adresu: 

Věra Kašparová, Dolní 357, Rokytnice nad Jizerou 512 44 

nebo na e-mail verica.k@seznam.cz 

V případě volných míst možnost přihlásit se po uzávěrce, případně až na místě s příplatkem 

100,- Kč. Počet startujících týmů omezen! Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o přijetí 

účastníka. 
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PŘIHLÁŠKA NA DOGTREKKING POJIZEŘÍM ZA SLUNCEM 

Jméno psovoda: 

Bydliště: 

Telefon (který budete mít u sebe v průběhu závodu): 

Jméno psa: 

Datum narození psa: 

Plemeno: 

Trasa*:   kočárková      krátká          střední               dlouhá 

Chci ubytování* :  ano        ne 

Pokud ano, na kolik nocí a pro kolik lidí:  

Mám zájem o snídaně: ano     ne 

*nevyhovující vymažte 

Mladší 15 let se mohou účastnit pouze za doprovodu osoby starší 18 let nebo s písemným 

souhlasem rodičů. 

Tímto prohlašuji, že si plně uvědomuji náročnost závodu a přihlašuji se na základě 

zodpovědného zvážení svých sil. V případě potřeby, poskytnu pomoc svému soupeři. Veškeré 

své jednáni během závodu podřídím zejména zdraví a možnostem svého psa. Budu závodit 

čestně, protože vím, že nepoctivým jednáním bych podvedl především sám sebe a své 

svědomí.  

 

Datum:                                                                   Podpis (stačí elektronicky):  


