1. BÍGLÍ TREK ČESKÝM RÁJEM
sobota 4. dubna 2020
Turnov
Místo konání: Zrcadlová Koza, Loužek 7, 511 01 Turnov
GPS: 50.6023642N, 15.1829300E

www.zrcadlovakoza.cz

Kontaktní osoba: Zuzana Dvořáková, zuhen@seznam.cz, tel. 721 631 629, přednostně pište dotazy na
email nebo na facebook událost https://www.facebook.com/events/251989502477612/
Parkování: v areálu u Zrcadlové kozy, blízko startu a cíle závodu
Kategorie: BÍGL a OPEN
Trasy: krátká – procházka – cca 11 km, lehká obtížnost, časový limit 6 hodin
střední – výlet – cca 18 km, střední obtížnost, časový limit 10 hodin
dlouhá - MID – cca 30 km, těžší obtížnost, časový limit 12 hodin
Kapacita 60 týmů, z toho max. 25 týmů kategorie open. Zbytek míst je rezervován pro bíglí týmy. Další
místa pro kategorie open budou uvolněna jen při nenaplnění kategorií bígl 35 místy.
Procházka je určena především pro mladé nebo starší pejsky. Možno také pokud jde jako doprovod
i dítě, nebo pokud má psovod zdravotní problémy.
Každý, kdo jde s pejskem, musí být přihlášen jako tým. Může mít sebou více psů, případně
doprovodnou osobu, ale doprovodná osoba musí být vždy bez psa. Do cíle ale doprovodná osoba musí
dojít současně s týmem, jinak nebude započítán výsledný čas.
Charakteristika závodu – závod podléhá pravidlům dogtrekkingu – jedná se o vytrvalostní sport, při
němž člověk a pes musí absolvovat předem určenou trasu v daném časovém limitu. Pes je po celou dobu
závodu spojen se psovodem vodítkem či canicrossovou šňůrou. Účastníci jsou odkázáni sami na sebe
a účastní se závodu na vlastní nebezpečí! Psovod nese po celou dobu závodu v batohu povinnou výbavu,
která může být kdykoliv kontrolována (na startu, v průběhu závodu či v cíli).
Povinná výbava: voda pro psa (0,5 l pro procházku, 1 l pro výlet a MID), miska pro psa, pytlíky na
exkrementy, min. 3 ks náplasti, propiska, mobil – s telefonním číslem uvedeným na přihlášce, jedna
krmná dávka pro psa – pouze pro MID, baterka či čelovka – pro všechny trasy – budete ji
potřebovat! Krmná dávka se násobí počtem psů, kteří jdou v týmu. Voda na každého dalšího psa 0,5 l
navíc. Pro 2 psy na procházku tedy 1 l, na výlet a MID 1,5 l atd.
Doporučená výbava: pláštěnka či nepromokavá bunda
Medaile a drobné ceny pro každý tým, který dojde úspěšně do cíle. Vyhlášení 1., 2. a 3. místa pouze

v kategoriích BÍGL (ceny sponzorované Beagle Clubem ČR), vyhlášení proběhne po dojití většiny týmů
v kategoriích BÍGL.
Startovné: členové Beagle Clubu ČR – 170 Kč za tým, ostatní – 200 Kč za tým
Tým = jeden člověk, případně doprovodná osoba či osoby + jeden či více psů
Startovné uhraďte na účet: 1024536605/6100 – jako variabilní symbol uveďte Vaše telefonní číslo
uvedené na přihlášce, do zprávy pro příjemce napište vaše jméno a příjmení.
Uzávěrka přihlášek: 29. 3. 2020, případně dříve při naplnění max. kapacity – tj. 60 týmů. V případě
nevyčerpání startovních míst, bude po dohodě možné přihlášení i po uzávěrce příp. na místě. V tomto
případě je startovné jednotné pro všechny kategorie a to ve výši 300 Kč za závodní tým.
Přihlášky zasílejte na email: zuhen@seznam.cz. Přihláška je platná až po uhrazení startovného na výše
uvedený účet. Startovné je nevratné, ale můžete za sebe poslat náhradníka. Do poznámky přihlášky
uveďte, s kým chcete startovat, pokud si přejete jít společně s přáteli, případně chcete-li startovat dříve
či později.
Program:
Prezence MID a výlet: 8,00 – 8,30 hod
Rozprava k trase MID a výlet: 8,45 hod
Start MID a výlet: od 9,00 hod
Prezence procházka: 9,30 – 10,00 hod
Rozprava k trase procházka: 10,15 hod
Start procházka: od 10:30 hod
Jednotliví účastníci startují v rozestupu jedné minuty. Odstartování bez výzvy pořadatele bude
penalizováno časovou ztrátou 30 min. Startovací čas bude předem pevně dán, při pozdním příchodu na
start bude závodníkovi počítán čas jeho daného startu.
Občerstvení: Restaurace Zrcadlová koza v místě startu/cíle závodu. Možnost i snídaně (čaj, káva,
koláče, polévka apod.), dále výběr z hotových i minutkových jídel, v případě příznivého počasí otevřen i
kiosek s grilem (klobásy apod.). POZOR – dá se zde platit pouze v hotovosti. www.zrcadlovakoza.cz
Ubytování: Možnost ubytování v chatkách, či ve vlastním stanu či karavanu – nutno domluvit předem e-mail: zrcadlova.koza@seznam.cz, při poptávce ubytování nutno zadat informaci, že patříte k bíglímu
treku.

Podmínky účasti:
Veterinární podmínky: Psi musí být klinicky zdraví a mít očkovací průkaz s platným očkováním
proti vzteklině, psince, hepatitidě a parvoviróze – nutno vzít sebou – bude kontrolován.
Ze závodu jsou vyloučeny březí a kojící feny a psi s kupírovanýma ušima.
Účastníci se zasláním přihlášky zavazují dodržovat pravidla uvedená v propozicích a pokyny pořadatelů.
Nerespektování podmínek účasti bude posuzováno individuálně a může vést k vyloučení ze závodu!
Pořadatelé neručí za případná zranění psa či účastníka a nezodpovídají za škody vzniklé účastníkům, ani
jimi způsobené. Účastníci do závodu vstupují na vlastní nebezpečí a s vědomím úplné osobní
zodpovědnosti za sebe a svého psa. Každý ze závodníků si ručí sám za škody způsobené svým psem!
Každý startující musí splňovat podmínky dobrého zdravotního stavu a nesmí vykazovat známky vysoké
únavy a vyčerpání, opilosti, či užití omamných látek. V opačném případě si pořadatelé vyhrazují právo
tuto osobu nepřipustit na start či vyloučit ze závodu.
Účastníci musí být starší 18 let. V případě věku 15–18 let musí společně s přihláškou zaslat i písemný
souhlas zákonného zástupce. Mladší 15 let mohou startovat jen v doprovodu plnoleté osoby.
Všichni účastníci jsou povinni dodržovat pořádek jak v okolí místa startu/cíle, tak i v průběhu závodu na
jednotlivých trasách. Dále jsou povinni uklízet po svých psech.
Pes musí být po celou dobu závodu na vodítku a pod kontrolou psovoda (tj. psa nemůže vést nikdo
z doprovodu). Není možné ho jakoukoli formou nutit k pohybu nebo poponášet. Psovod je povinen
dodržovat zákon na ochranu zvířat proti týrání.
Všichni účastníci musí dodržovat zásady chování v CHKO, pohybovat se výhradně po značených
trasách. Je zakázáno zkracovat si trasu, volný pohyb psů v místě startu/cíle a využívat během závodu
jakékoliv dopravní prostředky či jiné činnosti, než je chůze či běh. V případě ohrožení života, či zdraví
je povinnost každého účastníka pomoci raněnému na trati a kontaktovat neprodleně pořadatele, či přímo
lékařskou záchrannou službu.
Každý z účastníků, který závod nedokončí projitím cíle, je povinen tuto informaci neprodleně oznámit
pořadatelům – a to i v případě vlastního odvozu. Pořadatelé si z důvodu bezpečnosti vyhrazují právo
vždy vědět, zda se daný účastník nachází ještě na trati anebo se závodu již neúčastní.
Agresivní psi musí mít po celou dobu závodu náhubek, pokud dojde k napadení jiného psa a tím bude
způsobeno poranění jiného psa, bude tým s agresivním psem ihned ze závodu vyloučen. Pokud agresivní
pes nebude mít náhubek a bude opakovaně napadat jiné psy, může být též tento tým ze závodu vyloučen.
Vyplněním přihlášky udělujete souhlas v v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízeni") a jste informován/a,
že v souvislosti s účastí na 1. Bíglím treku Českým rájem, je organizátor Zuzana Dvořáková oprávněna
zpracovávat Osobní údaje:
1) Jméno a příjmení
2) Email a telefon
3) Výsledky z akce
4) Informace o psovi

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu
zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).
Jsem srozuměn/a se svým právem:
• mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení)
• požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení)
• na výmaz Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle č. 17 Nařízení
• na omezení zpracování Osobních údajů v případech dle č. 18 Nařízení
• na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení
• odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení
• podat proti Správci údaj stížnost podle čl. 77 Nařízení.
Pořadatel si vyhrazuje právo změny pravidel a propozic bez předchozího upozornění.
Partnerem akce je Beagle Club ČR
Sponzoři akce:

