
     

   

Flying Husky, o.z. 

Sled Dog Racing Team Slovakia  
Drieňová 1/B, 821 01 Bratislava – Ružinov, Slovenská republika, 

IČO:50774620, DIČ:2120713012 
e-mail: info@flyinghusky.eu 

web: www.fliynghusky.eu 

DANUBIA Sleddog Race 2022 
3.-4. December 2022 

Propozície pretekov 
(off-snow - sprint) 

 
Usporiadateľ pretekov:   Flying Husky, o.z. 
Miesto konania pretekov:   Šamorín – Čilistov, Slovakia 
Riaditeľ pretekov:   Peter Chanas 
Druh pretekov:   Vozíky – šprint (off-snow – sprint) 
Trať pretekov:    5,2 km (rovinatá cez lesíky a lúky) – hlavné preteky 

2 km (rovinatá cez lesíky a lúky) – Hobby preteky 
 
Pravidlá súťaže:   podľa pretekárskeho poriadku SZPZ 
  

Súťažné kategórie:   Canicross (CC), Bikejoring (BKJ), Scooter (SC1, SC2), Káry (MZ, 
VZ), Hobby (sobota), Detské (nedeľa) 

 
Delenie súťažných kategórii: Každá je rozdelená na RNB a Otvorená, kategórie s jedným 

psom sa delia na M/Ž pokiaľ v kategórii je minimálne 3 muži 
a 3 ženy, RNB kategórie sa môžu deliť na RNB1 (sibírsky husky) 
a RNB2 (ostatné severské plemená a ich mix) v prípade, že sú 
v kategórii minimálne 3x RNB1 a 3xRNB2 záprahy, akategórie 
Junior (SC1, BKJ, CC) sa nedelia na M/Ž ani RNB 

 
Vyhodnotenie kategórie: Vyhlásenie víťazov minimálne pri účasti troch pretekárov v 

kategórii.  Oddelené hodnotenie ženy minimálne pri účasti 
troch žien a troch mužov v kategórii, podľa predchádzajúceho 
bodu. Do 1:30 hodiny po dobehnutí posledného pretekára 

 

Časový harmonogram:  Piatok – prezentácia pretekárov od 16:00 do 19:00,  
     Sobota – brífing, štart 1. kola o 10:15 
     Nedeľa – štart 2. kola o 9:30, vyhodnotenie pretekov 
 
Uzávierka prihlášok:   22.11.2022 
 
Štartovné:    Hlavné preteky: 

Člen SZPZ a HSV-OSHS ... 30,- € 
Ostatní pretekári ... 35,- € 
Ďalší štart toho istého pretekára ... 15,- € 
Mládež: 
Člen SZPZ ... 15,- € 
Ostatní pretekári ... 20,- € 
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Platba štartovného: Platba štartovného v hotovosti nie je možná (s vínimkou 
Hobby pretekov). 
Účet pre platbu štartovného: 
IBAN: SK55 1100 0000 0029 4303 6550 
BIC(SWIFT): TATRSKBX 
VS: 122022 
Informácia pre prijímateľa: meno pretekára, kategória 

 
Veterinárne podmienky: Podľa rozhodnutia KVS, povinné očkovania, potvrdenie 

príslušného veterinára 
 
Ubytovanie: pretekári si zabezpečujú sami 
 
Stravovanie: raňajky + obed v sobotu, raňajky v nedeľu v cene štartovného 

pre pretekára (okrem hobby pretekov a detských pretekov) 
 
Stake-out: veľké záprahy (VZ) a malé záprahy (MZ) môžu parkovať na 

hrádzi za rampou, avšak výhradne na asfaltovej ploche. 
Ostatný pretekári parkujú na príjazdovej ceste pred rampou 
cez kanál !!!. Pri nedodržaní hrozí diskvalifikácia. 

 
Čistota je najvyššou prioritou! Stojiská, toalety, stake-out miesto a v celom areály pretekov 

sa musia udržiavať čistota a ponechať priestor čistý aj po 
pretekoch!!! 
Psie exkrementy treba vždy okamžite odstrániť - nielen pri 
stake-out, ale predovšetkým pri prechádzke! Každý majiteľ 
psa je povinný dedičstvo po svojom psovi bezodkladne 
odstrániť! 
Všetka položená slama sa musí pred odchodom odstrániť. 

 
Elektrina: nie je zabezpečené žiadne pripojenie na elektrinu. Musher si 

v prípade potreby zabezpečuje sám. 
 
Dobré životné podmienky zvierat: Očakávame, že každý musher bude ku svojim psom dobrý. 

Akékoľvek nevhodné správanie alebo týranie psov bude 
potrestané okamžitým vylúčením z pretekov a odchodom z 
miesta akcie. 
Sme hosťami v obci Šamorín a s našimi psami sme na očiach 
verejnosti. Diváci, médiá atď. nás nesúdia podľa výsledkov 
pretekov, ale podľa toho, ako sa prezentujeme a ako sa 
správame k svojim psom. 
Preto vás žiadame, aby ste sa podľa toho správali, pretože len 
tak môžeme získať miesta na usporiadanie pretekov do 
budúcnosti. 

Ostatné a bližšie informácie:  www.flyinghusky.eu 

http://www.flyinghusky.eu/

