
* Závod je otevřen pouze pro disciplínu canicross s jedním psem. * 
* MČR je otevřeno pouze pro závodníky s licencí ČASS. * 

* V rámci závodu bude zvlášť vyhlašována kategorie pro plemena 
severských psů s PP dle FCI * 

* Závodníci bez licence ČASS se mohou účastnit samostatné  
kategorie, avšak bez nároku na zisk mistrovského titulu v canicrossu.* 
* Závod je dvoudenní, nelze se přihlásit pouze na jeden závodní den.  
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II. Propozice a časový plán: 

Datum a místo konání: 23.-25. 9. 2022, kemp Křivonoska, Hluboká n. Vltavou. 
GPS startu:   49.0754583N, 14.4086486E 
GPS parkoviště:   49.0738806N, 14.4109661E 

https://mapy.cz/s/resanamoso
https://mapy.cz/s/dehodudepu


GPS stání pro dodávky: 49.0748397N, 14.4077367E 
GPS stake-out:  49.0752369N, 14.4092711E 

 
Přejímka:    pátek 19:00 – 23:00 / sobota 6:00 - 7:00 
Starty:     sobota 8:00 / neděle 8:00   
Mushermeeting: sobota 7:00 / neděle 7:00 
Typy startů:   sobota intervalově 20 sec, neděle stíhací (gundersen) 
Tratě:    délky jednotlivých tratí jsou uvedené u konkrétních kategorií 
 
 

III. Kategorie závodníků s licencí ČASS (účastnící se MČR):  

1. Juniorské kategorie: 
 
➢ Canicross  mladší žáci - CCJM (7-10 let, sobota i neděle 1,2 km) 
➢ Canicross  starší žáci - CCJS (11-14 let, sobota i neděle 2 km) 
➢ Canicross  dorost - CCJD (15-18 let, sobota i neděle 3,2 km) 
  
1. Kategorie dospělých: 
➢ CCM muži 18-39 let, Sobota i neděle 4,2 km 
➢ CCW ženy 18-39 let, Sobota i neděle 4,2 km 
 
2. Veteránské kategorie: 
➢ CCMV muži 40+ let, Sobota i neděle 4,2 km 
➢ CCWV ženy 40+ let, Sobota i neděle 4,2 km 
 
3. Čistokrevní severští psy: 
4. CCMRNB muži se seveskými psy s PP, Sobota i neděle 4,2 km 
5. CCWRNB ženy se severskými psy s PP, Sobota i neděle 4,2 km 
 

IV. Kategorie příchozích závodníků (bez licence, neúčastnící se MČR):  

Závodu se mohou zúčastnit i závodníci, kteří nejsou oficiálními členy jakéhokoliv členského klubu ČASS a nemají přiřazený 
DID, tedy nedisponují závodní licencí. Pro otevření samostatné kategorie pro příchozí platí “pravidlo pěti”, tzn. minimální 
počet závodníků nutný pro otevření kategorie je 5 závodníků. Při nedosažení tohoto počtu bude kategorie spojená s jinou 
příbuznou kategorií (např. Muži a ženy dohromady). Příchozí budou závodit na zkrácené trati a v čase mimo hlavní 
kategorie a budou vyhlašováni zvlášť mimo MČR v canicrossu. 
 

6. Juniorské kategorie 
➢ CCJMP mladší žáci 7-10 let, sobota i neděle 1,2 km 
➢ CCJSP starší žáci 11-14 let, sobota i neděle 2 km 
➢ CCJDP dorost 15-18 let, sobota i neděle 3,2 km 
 

7. Dospělé kategorie: 
➢ CCMP muži příchozí 19-39 let, Sobota i neděle 4,2 km 
➢ CCWP ženy příchozí 19-39 let, Sobota i neděle 4,2 km 
 

8. Veteránské kategorie: 
➢ CCMW40P Muži a ženy veteráni příchozí 40+let, Sobota i neděle 4,2 km 
 
 
 

V. Přihlášky: 

Uzávěrka přihlášek je 20. 9. 2022. 
➢ V přihlašovacím formuláři vyberte příslušnou kategorii, viz bod III propozic. 

https://mapy.cz/s/kebegacolo
https://mapy.cz/s/lopafovero


 
Startovní listina:  
➢ Konkrétní startovní časy budou zveřejněny pořadatelem na základě došlých přihlášek, a to nejpozději 3 dny před 

konáním závodu. Startovní listina bude k nahlédnutí i na místě startu a stake-outu.  
➢ Starty všech kategorií budou v sobotu intervalové po 20 vteřinách a v neděli gundersen starty.  
➢ Starty příchozích začnou po ukončení závodu závodníků s DID.  
➢ Každý závodník zodpovídá za to, že odstartuje v předem stanoveném čase. V případě, že závodník projde přejímkou, 

ale nedostaví se na start, udělí mu pořadatel DNS. Pokud se závodník nedostaví na start včas, rozhodne pořadatel o 
jeho startu v jiném čase.  

 
 
 

VI. Startovné: 

9. Kategorie závodníků  
➢ 600 Kč CCM, CCM40, CCW, CCW40, CCMP, CCWP, CCMW40P 
➢ 450 Kč CCJD, CCJDP 
➢ 200 Kč CCJM, CCJS, CCJMP, CCJSP 

 
10. Startovné zahrnuje 
➢ Dva starty měřené čipovou časomírou 
➢ Stravenku na nápoj 
➢ Ceny a welcome dárky do tašky 
➢ Přípravu trati, pronájem areálu, provozní náklady, doprovodný program 
➢ Medaile 
 

Č. ú. pro platby startovného: 2101703396 / 2010. Jako VS uveďte 9992022 a do zprávy pro příjemce uveďte své celé 
jméno a kategorii, ve které startujete viz zkratky výše. Uzávěrka plateb je 21. 9. 2021. V případě zrušení již zaplacené 
rezervace před konáním závodu bude závodníkovi vrácena poměrná část startovného, snížená o již vzniklé náklady  
Platby na místě jsou možné jen po předchozí domluvě s pořadatelem a cena startovného se v takovém případě zvyšuje 
na 700 Kč bez ohledu na kategorii. 

 
VII. Podmínky účasti a pravidla závodu:  

➢ Závod se řídí Závodním řádem pro závody psích spřežení na území České republiky. Odesláním přihlášky se závodník 
zavazuje k dodržování tohoto řádu. Závod pro kategorii závodníků bez licence se taktéž řídí Závodním řádem pro 
závody psích spřežení na území České republiky s výjimkou zkratek jednotlivých kategorií pro jejich odlišení od 
hlavního závodu. 

➢ Závodníci s licencí se nemohou současně účastnit i vedlejšího závodu pro závodníky bez licence. 
➢ Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a odpovídá nejen za škody způsobené jím samým, ale i jeho psem. 
➢ Psi, kteří se účastní závodu, musí být staří nejméně 12 měsíců. 
➢ Každý pes se může v závodě, v jeden den, zúčastnit pouze jednoho kola/etapy v jedné třídě. 
➢ Přihláška pro závodníka mladšího 18 let musí být podepsána jeho zákonným zástupcem. Tímto podpisem 

deklaruje, že dle jeho názoru je neplnoletý účastník schopen účastnit se závodu a bezpečně absolvovat trať 
ve vhodné třídě. 

➢ Závod se řídí platnou a účinnou legislativou ČR.  
➢ Závodník je povinen mít svého psa/psy na vodítku v místě startu, v prostoru kempu i na trati během celé doby konání 

závodu. 
➢ Pustit psi na volno je možné pouze v místě určeném pořadatelem – bude upřesněno na musher meetingu a během 

přejímky. 
➢ Procházet trať je možné mimo časy startů a tréninkového časového okna. Tréninková okna na trati: pátek 16-18 hod, 

sobota 16-18 hod. 
➢ Trénink na trati mimo tréninková okna není povolen! 
➢ Při nepříznivých podmínkách je možno změnit délku trati, tzn. zkrátit či prodloužit trať, ale maximálně o 25 %. 

Pořadatel o této změně musí vždy včas informovat všechny účastníky závodu. 

https://www.mushing.cz/foto/web/21/soubory/zavodni-rad-08-2022-2-37.pdf
https://www.mushing.cz/foto/web/21/soubory/zavodni-rad-08-2022-2-37.pdf
https://www.mushing.cz/foto/web/21/soubory/zavodni-rad-08-2022-2-37.pdf


➢ Vyhlášení Mistrovství ČR: bude vyhlášeno každé medailové umístění ve všech otevřených kategoriích. Titul „Mistr 
České republiky“ a medaile za 1. - 3. místo může být udělena pouze občanovi České republiky, který je zároveň řádným 
členem některého sportovního klubu, sdruženého pod ČASS, a má platnou licenci ČASS. 

➢ V rámci závodu pro závodníky s licencí ČASS bude vyhlašována zvlášť kategorie pro plemena severských psů s PP dle 
FCI (sibiřský husky, český horský pes, aljašský malamut, grónský pes, samojed, kanadský eskymácký pes). Toto 
vyhlášení proběhne v neděli jako součet časů za oba dny, zvlášť pro kategorii mužů a žen. Závodník se severským 
plemenem se tedy účastní jak MČR, ve kterém může dosáhnout na medailovou pozici, ale stejně tak bude vyhlašován 
zvlášť. 

➢ UPOZORNĚNÍ: Musher klub JCC z. s., coby organizátor canicrossových závodů konaných ve dnech 23. - 25. 9 2022 v 
Kempu Křivonoska, Hluboká n. Vltavou (dále jen „organizátor“), tímto upozorňuje všechny účastníky a diváky, že 
během závodů může být pořízena fotografie, audio nebo video záznam jejich osoby za účelem marketingu a propagace 
organizátora nebo jeho partnerů a jimi nabízených služeb na jejich webových stránkách nebo na sociálních sítích, u 
kterých mají zřízený profil (Facebook, Twitter, Instagram a Youtube).  
Každý účastník nebo divák, jehož podobizna byla zachycena výše uvedeným způsobem, může organizátora žádat o 
stažení konkrétní fotografie, audio či video záznamu, která zachycuje jeho podobiznu. 
 

 
 

VIII. Značení trasy:  

Dle platného a účinného závodního řádu 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.  
 
Červený terč na levé straně: na rozcestí / křižovatce odboč vlevo  
Červený terč na pravé straně: na rozcestí / křižovatce odboč vpravo  
Modrý terč: Na rozcestí pokračuj rovně 
Žlutý terč: Pozor nebezpečí (příkop, prudký seběh, kamení)  
 
 
 

IX. Doprovodný program: 

Děti od 5 do 13 let si mimo závod mohou vyzkoušet v doprovodu osoby za ně odpovědné, jaké je to běžet se psem (na 
vzdálenost 500-1000 m).  
 

X. Kontakty na pořadatele:  

Pořadatel:  Musher klub JCC, z. s. 
Ředitel závodu:  Jan Hladký 
Traťový komisař: David Šebek 
Hlavní rozhodčí: Jan Hladký 
Kontakt:  +420739019290, e-mail jcanicross@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jcanicross@gmail.com


XI. Hlavní partneři závodu 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XII. Mediální partner závodu 

 
 

 
Zkratky vypsaných kategorií: 
Kategorie závodníků s licencí ČASS (účastnící se MČR):  
➢ CCJM mladší žáci 7-10 let 
➢ CCJS starší žáci 11-14 let 
➢ CCJD dorost 15-18 let 
➢ CCM muži 18-39 let 
➢ CCW ženy 18-39 let 
➢ CCM40 muži 40+ let 
➢ CCW40 ženy 40+ let 
➢ CCM muži se severskými psy 
➢ CCW ženy se severskými psy 
Závodníci se severskými plemeny zaškrtnou příslušnou kolonku v přihlášce. 
 
Kategorie závodníků bez licence ČASS  
➢ CCJMP mladší žáci 7-10 let příchozí 
➢ CCJSP starší žáci 11-14 let příchozí 
➢ CCJDP dorost 15-18 let příchozí 
➢ CCMP muži příchozí 19-39 let 
➢ CCWP ženy příchozí 19-39 let 
➢ CCMW40P Muži a ženy veteráni příchozí 40+let 
 


