ŽIDLOCHOVICKÉ TLAPKÁNÍ
Srdečně Vás zveme na první akci, tohoto druhu pod záštitou KK Židlochovice. Jedná se o
minitrečík (cca 16 km). Vzhledem k tomu, že se jedná o naši prvotinu, nechtěli jsme své
organizační schopnosti přecenit a proto tato délka trati.
Uzávěrka přihlášek je do 5.5.2014
Termín akce: 31.5.2014
Místo konání:
Tréninkové fotbalové hřiště Židlochovice
Startovné: 100,- členi KK Židlochovice
150,- nečleni KK Židlochovice
Přihláška je platná až po uhrazení startovného! Platba se bude hradit na účet 43-6244790237/0100
pod VS, který obdržíte e-mailem po zaslání přihlášky. Přihlášky zasílejte na e-mail
akcekkzidlochovice@seznam.cz.
Prezence: 8 - 9 hod.
Meeting: se koná po prezenci, bude zde vysvětlena trasa a kontrolní body. Dostanete mapku s
vyznačenou trasou a popisem trasy – itinerář. Obdržíte také telefon na organizátora pro případ
potíží.
Start: Startuje se od 9:15, záleží na každém, kdy přijde na start (nejpozději však do 13 hod).
Vyhlášení: po návratu všech závodníků do cíle.
Pokud někdo vzdá v průběhu trasy, je možno zajistit odvoz za poplatek 50 Kč. V případě zranění
psa nebo psovoda zdarma.
Oceňované kategorie:
1) ženy 1. - 3. místo
1) muži 1. - 3. místo
Ceny: Každý obdrží drobné věcné ceny.
Pro první 1. - 3. místo pohárek a drobné věcné ceny :-)
STORNO : Na této akci je storno 100% !!! Tedy po platbě není možné žádat vrácení peněz.
Pravidla minitrečíku:
1) Každý závodník se závodu účastní na vlastní nebezpečí. Každý psovod zodpovídá za svého psa v
plném rozsahu a to včetně případných způsobených škod.
2) Psi musí být klinicky zdraví, v dobré kondici, s platným očkováním, které prokážete při prezenci
platným očkovacím průkazem nebo pasem psa; psi bez platného očkování mohou být vyloučeni ze
závodu.
3) Psovod je po celou dobu závodu spojen se psem buď postrojem a vodítkem připnutým k
bedernímu pásu, nebo vede psa pouze na vodítku.
4) Po psu je nutné uklízet exkrementy v prostoru startu a cíle, v kontrolních stanovištích a ve všech
obcích, kterými bude tým na své trase procházet.
5) Osoba mladší 15 let se může zúčastnit jen v doprovodu osoby starší 15 let a s písemným
svolením zákonného zástupce.
6) Ze závodu budou automaticky vyloučeni (bez nároku na vrácení startovného) psi s ostnatým
nebo elektrickým obojkem.

