DANUBIA Sleddog Race 2020
7.-8. November 2020

Propozície pretekov
(off-snow - sprint)

Usporiadateľ pretekov:
Miesto konania pretekov:
Riaditeľ pretekov:
Druh pretekov:
Trať pretekov:

Flying Husky, o.z.
Šamorín – Čilistov, Slovakia
Peter Chanas
Vozíky – šprint (off-snow – sprint)
5,2 km (rovinatá cez lesíky a lúky) – hlavné preteky
1 km (rovinatá cez lesíky a lúky) – hobby preteky

Pravidlá súťaže:

podľa pretekárskeho poriadku SZPZ
Vyžaduje sa striktné dodržiavanie PP v oblasti správania sa
psov a pretekárov na trati voči ostatným účastníkom.
Porušenie sa prísne trestá!
Canicross (CC), Bikejoring (BKJ), Scooter (SC1, SC2), Káry (MZ,
VZ), Detské, Hobby
Vyhlásenie víťazov minimálne pri účasti troch pretekárov v
kategórii. Oddelené hodnotenie ženy minimálne pri účasti
troch žien a troch mužov v kategórii.

Súťažné kategórie:
Vyhodnotenie kategórie:

Časový harmonogram:

Piatok – prezentácia pretekárov, štartové čísla
Sobota – brífing, štart 1. kola, Hobby preteky
Nedeľa – štart 2. kola, Hobby preteky, vyhodnotenie

Uzávierka prihlášok:

25.10.2020

Štartovné:

Hlavné preteky:
Člen SZPZ ... 30,- EUR
Ostatní pretekári ... 35,- EUR
Ďalší štart toho istého pretekára ... 15,- EUR
Mládež:
Člen SZPZ ... bezplatne
Ostatní pretekári ... 15,- EUR
Hobby preteky:
Každá kategória a štart v jeden deň (do uzávierky) ... 10,- EUR
Každá kategória a štart v jeden deň (platba/prihlásenie na
mieste) ... 20,- EUR POZOR - Na mieste je možné registrovať len
obmedzený počet pretekárov (30 pretekárov)!

Veterinárne podmienky:

Podľa rozhodnutia KVS, povinné očkovania, potvrdenie
príslušného veterinára

Flying Husky, o.z.
Sled Dog Racing Team Slovakia

Drieňová 1/ B, 821 01 Bratislava – Ružinov, Slovenská republika,
IČO:50774620, DIČ:21 2071301 2

e-mail: info@flyinghusky.eu
web: www.fliynghusky.eu

Vyhlásenie výsledkov:

Do 1:30 hodiny po dobehnutí posledného pretekára

Ubytovanie:
Stravovanie:

pretekári si zabezpečujú sami
raňajky + obed v sobotu, raňajky v nedeľu v cene štartovného
pre pretekára (okrem hobby pretekov)

Ostatné a bližšie informácie: www.flyinghusky.eu
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