
 

 
TJ Hostivice, z.s. Litovická 452, Hostivice 253 01, IČ: 169 49 412, oddíl: MK Tlapky v tahu 

Závod individuálních musherských disciplín 

 

 

 

Pořadatel: Musher klub Tlapky v tahu (oddíl TJ Hostivice, z.s.) 

Kontakt: Ing. Dominika Potměšilová, tel.: +420 731 014 955, ředitel závodu 
    e-mail: info@tlapkyvtahu.cz 

Datum konání: sobota 26. 9. 2020 – neděle 27. 9. 2020 

Místo konání: Libovice u Slaného, Kejkol 

  GPS prezence / start: 50°14'35.886"N, 14°0'7.340"E 

  GPS stake-out / parkoviště: 50°14'38.047"N, 14°0'21.971"E 

 

Kategorie a délka tratí: 

Dvoudenní (s licencí) / sobota + neděle: 

- CCM (19+) 

- CCW (19+) 

- CCJD (15-18 let) 

- SC1 (dle ZŘ) 

- SC2 (dle ZŘ) 

- BKJW (dle ZŘ) 

- BKJM (dle ZŘ) 

Jednodenní (bez licence) / pouze sobota: 

- CCM příchozí 

- CCW příchozí 

- CCJS 11-14 let (mohou běžet s doprovodem) 

Pro otevření kategorie je potřeba alespoň pět přihlášených závodníků. Při nedosažení 

tohoto počtu bude kategorie sloučena s jinou nejbližší. 
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Významní partneři akce: 

 

Hlavní partner akce: 

 

 

 

      

 

Partneři akce:  

Myslivecký spolek Záboří-Libovice, z.s. 

Restaurace U Jezírka 
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Moc nás těší Váš zájem o náš závod a žádáme tímto všechny závodníky a další 

účastníky Tlapkrosu, aby se řádně seznámili s propozicemi a pravidly závodu a 

prosíme o jejich dodržování. Děkujeme  

 

Přihlášky:  

www.tlapkyvtahu.wix.com/home/tlapkros (od 3. 8. 2020 do 18. 9. 2020) 

Startovné: 

- 350 Kč / všechny dvoudenní kategorie při platbě na účet do 18. 9. 2020 

- 500 Kč / všechny dvoudenní kategorie při platbě na místě v hotovosti 

- 250 Kč / všichni příchozí při platbě na účet do 18. 9. 2020 

- 400 Kč / všichni příchozí při platbě na místě v hotovosti 

- Dětská kategorie zdarma 

- 150 Kč / každý druhý start 

Startovné uhraďte na č.ú. 383235359 / 0800 do 18. 9. 2020. Variabilní symbol: 44, 

zpráva pro příjemce: TLAPKROS + telefonní číslo uvedené v přihlášce. Při neúčasti 

závodníka se startovné nevrací, lze jej však převést na náhradníka. Při zrušení závodu 

pořadatelem lze zaplacené startovné vrátit v plné výši. 

Prezence:  

Myslivecká chata na Kejkole. K prezenci, kde bude současně probíhat veterinární 

přejímka, přiveďte psa, se kterým budete závodit a mějte připravený očkovací průkaz 

psa s platným očkováním proti vzteklině a infekčním chorobám (psinka, leptospiróza, 

parvoviróza, hepatitida, parainfluenza). Nenechávejte prosím prezenci či registraci na 

místě na poslední chvíli!!! 

Předběžný časový harmonogram: 

(může se změnit s ohledem na počasí a aktuální pandemickou situaci, sledujte naši událost na Facebooku) 

Pátek 25. 9. 2020  

- 18:00 do 22:00 – prezence / registrace na místě 

Sobota 26. 9. 2020  

- 7:00 do 8:00 – případná prezence / registrace na místě 

- 8:00 – musherský meeting 

- 9:00 – starty v pořadí BKJ, SCJ, CC, příchozí a děti 

- cca 0,5 – 1 hodinu po doběhnutí posledního závodníka do cíle vyhlášení 

jednodenních kategorií 
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Neděle 27. 9. 2020 

- 8:00 - starty v pořadí BKJ, SCJ, CC, příchozí (dle výsledků z I. kola) 

- cca 0,5 – 1 hodinu po doběhnutí posledního závodníka do cíle vyhlášení 

licencovaných kategorií 

 

* Druhé starty budou vždy přesunuty na konec dané disciplíny. 

Ubytování: 

Vlastní auta / karavany v prostorách stake-outu, kde budou k dispozici mobilní toalety 

a pitná voda. Nebo nedaleká ubytovací zařízení dle vlastní domluvy a na vlastní 

náklady. 

Stravování: 

 V zázemí závodu u stánku Restaurace U Jezírka. 

Popis tratí: 

4,3 km – hlavní závod: Trasa je technicky náročnější. Střídají se písčité a lesní cesty 

z části pokryté jehličím. Na trase se nachází několik krátkých kopečků a ostrých zatáček. 

Straty pro kategorie CC, SCJ a BKJ jsou intervalové po 30 vteřinách, kategorie SCJ2 

startuje intervalově po 60 vteřinách. 

2,5 km – canicross příchozí: Snadnější trasa s mírnějším převýšením. Široké cesty 

jednoduché na předbíhání. Starty jsou intervalové po 30 vteřinách. 

1,5 km – canicross děti: Rovinatá nenároční trasa vhodná pro dětskou kategorii. Starty 

jsou intervalové po 30 vteřinách. 

Značení tratí: 

Značení tratí se řídí oficiálními pravidly sportu psích spřežení, tj. barevnými terčíky 

v kombinaci s výstražnou páskou a pomocníky na trati, kteří budou upřesňovat směr a 

dohlížet na dodržování pravidel závodu. 

- Modrý terčík: Pokračuj rovně / odbočil jsi správně 

- Červený terčík na levé straně: na rozcestí odboč vlevo 

- Červený terčík na pravé straně: na rozcestí odboč vpravo 

- Žlutý terčík: Pozor, nebezpečí na trati 

Měření: 

Všechny kategorie jsou měřeny vratnými elektronickými čipy. Závodník je povinen mít 

po celou dobu závodu připevněn čip na kotníku a oblečený trikot se startovním číslem. 
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Po proběhnutí cílem je závodník povinen čip a trikot odevzdat pořadateli, a to i v 

případě nedokončení závodu. 

Doplňující informace: 

- Pořadatel žádá závodníky, aby dbali na čistotu a pořádek v prostorách  

stake-outu i v celém zázemí závodu a uklízeli po sobě i svých psech! 

- Účastníci závodu jsou plně odpovědní za škody způsobené jimi samotnými i 

jejich psy. 

- Závodníci startují na vlastní nebezpečí.  

- Závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem 

zákonného zástupce (viz níže). 

- Agresivita psů a porušení pravidel závodu budou postihovány! 

- Veškeré fotografie i video záběry pořízené během závodu mohou být 

pořadatelem použity k propagaci tohoto sportu a činnosti pořadatele bez 

nároku na honorář. 

- Pořadatel si vyhrazuje právo změn v propozicích závodu, a to především v době 

či typu startu nebo v délce trati v případě nepříznivého počasí a také 

v souvislosti s pandemickou situací. 

- Závodu se může zúčastnit pouze pes, který dosáhl 12 měsíců věku. Mladší psi 

nebudou připuštěni k závodu, a to bez jakýchkoliv výjimek. 

- Háravé fenky budou startovat jako poslední (prosíme hlásit nejpozději u 

prezence!). 

- Na trati je nutné se chovat opatrně, a to především u vzájemného předbíhání 

závodníků. 

- Každý závodník má povoleny maximálně dva starty (u psů zdvojené starty 

nejsou povoleny). 

- Případné stížnosti/protesty týkající se porušení pravidel závodu je nutné 

předložit řediteli závodu, a to nejpozději 30 minut před vyhlášením závodu. 

Stížnost/protest je nutný podat písemnou formou (na jakémkoliv vlastním 

papíře) s předložením důkazů – fotografie, záznam z kamery, svědectví jiného 

závodníka či diváka. Stížnost/protest není zpoplatněn(a). 

- Po 22. hodině je nutné dodržovat noční klid a psi venčit v prostorách závodu 

pouze na vodítku. 

Pravidla závodu: https://www.mushing.cz/informace/rady/21 

Tlapkros se řídí aktuálně platným Závodním a soutěžním řádem a směrnicemi České 

asociace sleddog sportů, z.s., dále Řádem na ochranu zvířat při závodech psích spřežení 

a Zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání. 

Pro účast na závodě ve dvoudenních kategoriích je potřebná platná musherská licence. 

Pro účast na závodě v jednodenních kategoriích není potřebná musherská licence. 

https://www.mushing.cz/informace/rady/21

