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TOULKY S HAFÍKEM 

 22. 4. 2023 
 

Výcvikové canisterapeutické sdružení HAFÍK, z. s. Vás zve na zábavný pochod se psy 

 spojený s podporou onkologicky nemocných dětí a jejich rodičů na Klinice dětské hematologie a 

onkologie FN Motol 

 

Závodníci dostanou itinerář trasy, mapu a kontrolní otázky, na které naleznou  

odpovědi při správné orientaci podle mapy. 

 

 

Kdy: sobota 22. 4. 2023 

 

Kde: přejímka, start a cíl proběhnou v „Chalupě u Rybáře“ ve Frahelži (JH) 

Frahelž 46, Frahelž 

GPS  49.1168600N, 14.7336306E 

 

Kategorie:  

- cca 5 km společně 

- cca 15 km společně 

- cca 25 km muži/ženy    

 

Přihláška online: www.canisterapie.org   

 

Startovné: 350,- Kč ( jednotné startovné pro všechny kategorie), 

- z každé přihlášky předáme 100 Kč na pomoc onkologicky nemocným dětem a jejich rodičům 

na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol. 

 

Přihláška je platná až po uhrazení startovného!  

 

Storno: Startovné je možné vrátit do 1. 4. 2023. Po tomto datu není možné startovné vrátit.  

 

Přejímka:  

- trasa 25 km: 7:30 – 8:00 hod. 

- trasa 15 km: 8:30 - 9:00 hod. 

- trasa 5 km: 10:30 – 11:00 hod. 

Při přejímce účastník obdrží itinerář trasy a startovní list.  

 

Rozprava: 

- proběhne ihned po přejímce, před startem prvního závodníka z každé trasy, 

- při rozpravě budou upřesněny některé pokyny ohledně trasy a dodržování podmínek závodu.  
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Start:  

- závodníci v kategoriích 25 km a 15 km budou startovat po jedné minutě,  

- čas startu každého týmu bude vyvěšen po přejímce,  

- startující na nejkratší trase mohou startovat ihned po přejímce (neprobíhá rozprava).  

 

Podmínky závodu:  

- ve všech kategoriích bude cílový čas započítán až po návratu celého zaregistrovaného týmu (do cíle dorazí 

společně psovod a jeho pes), 

- umístění týmu je posuzováno dle času, ve kterém určenou trasu zdolá, plus trestný čas, 

- závodníci mladší 15 let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za ně bude po dobu 

závodu zodpovídat, 

- každý tým se účastní závodu na vlastní nebezpečí, 

- tým, psovod a pes nebo psi, absolvuje celou trasu "po svých", 

- pes či psi musí být po celou dobu závodu spojen s psovodem (sedák, flexi vodítko, pevné vodítko apod.), 

- trasa 5 km je především pro rodiny s dětmi, pro seniory, pro mladé nebo naopak staré psy, pro plemena, která 

nezvládnou ujít delší trasy (molossoidní plemena apod.), 

- závodníci v kategorii 5 km absolvují celou trasu chůzí, upozorňujeme, že tato trasa není určena k běhu, 

- minimální věk psa pro účast v kategorii 25 km je 12 měsíců. 

 

Vyhlášení:  

- po návratu všech závodníků dané kategorie do cíle.  

 

Občerstvení:  

- možnost přímo v prostoru startu/cíle. 

 

Časová penalizace:  

- za vynechaný kontrolní bod bude tým penalizován 15 trestnými minutami,  

- za špatnou odpověď bude tým penalizován 10 trestnými minutami.  

 

Případ nouze: 

- v krizových situacích je možné zavolat pro odvoz za poplatek 100 Kč/tým na telefonní číslo, které bude 

na startovním listu, 

- tým by se v této situaci měl pokusit přiblížit do míst, kam je možné s autem vjet. 

 

Časový limit:  

- trasa 25 km - 7 hodin, 

- trasa 15 km - 5 hodin, 

- trasa 5 km - 3 hodiny.  

 

Diskvalifikace: 

- za odepnutí psa z vodítka, za neposkytnutí pomoci jinému týmu, který je evidentně v nouzi, za hrubé 

zacházení se psem a za překročení časového limitu je tým diskvalifikován.  
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Informace o pochodu: 

- pro další informace kontaktujte Ludmilu Cimlovou: ludmila.cimlova@canisterapie.org, mobil: 

777 153 845. 

 

Veterinární podmínky:  

- všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva, 

- psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahující záznam, že pes 

je v imunitě proti vzteklině a dále je v imunitě proti psince, parvoviróze a leptospiróze, 

- po dobu konání akce majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo 

případnému poranění osob. 

 

Všeobecná ustanovení:  

- pořadatel akce nezodpovídá za škody způsobené psem nebo účastníkem akce, ani za úhyn nebo ztrátu psa 

v době konání akce, 

- v době konání akce není povoleno volné pobíhání psů, 

- z akce se vylučují feny hárající, ve vyšším stupni březosti, kojící feny a agresivní jedinci, 

- účastníci akce jsou povinni dodržovat ustanovení těchto propozic a pokynů pořadatelů, k čemuž se zavazují 

podáním přihlášky, 

- rovněž jsou povinni dodržovat pořádek v prostoru startu/cíle, a také po celé trase závodu, 

- počet závodících týmů je omezen na 70. 
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