
Hanácký mushers club, z.s. vás vítá na akci
Radíkovský cross

Prosíme, pečlivě si pročtěte tyto základní pravidla pro sekci:
Hobby

Velice náš těší že jste se rozhodli zúčastnit našeho závodu a doufáme že si ho užijete. Zároveň prosíme 
o dodržování těchto pravidel. V případě nedodržení, může pořadatel závodníka diskvali�kovat bez nároku 

na vrácení startovného.

Závod je pořádaný pod ČASS a proto se řídí závodním a soutěžním řádem, které naleznete 
na www.mushing.cz. Tyto pravidla z těchto řádů vycházejí. Kompletní závodní řád bude k dispozici 

při prezentaci.

            Účastník závodu je povinen:

• Řídit se pokyny pořadatelů a být ohleduplný k ostatním účastníkům.
• Udržovat pořádek a v celém prostoru závodu mít psa (psy) na vodítku.
• Pročíst si propozice a sledovat aktuality na webu akce nebo FB a řídit se jimi.
• Dodržovat aktuální COVID opatření.
• Registrací účastník souhlasí s těmito pravidly, propozicemi, závodním řádem ČASS a uznává právo  
  pořadatele pořizovat/užívat fotogra�e a shromažďovat informace o závodu a účastnících závodu 
  k užití pro účely reklamy, public relations nebo další publicity související se závody.
• Každý závodník obdrží od pořadatele startovní číslo, které musí během závodu na trati mít viditelně
  a čitelně umístěné na hrudi u běžců, na řídítkách u kol a koloběžek. Nedodrží-li závodník toto pravidlo,
  nebude připuštěn na start. 
  Pokud se číslo na trati poničí, musí závodník před cílem svoje číslo hlasitě hlásit.
• Na startu může mít závodník asistenci (přidržení psa), ale ne vodiče.
• Na start se musí závodník dostavit ve stanovený čas (bude zveřejněn po prezentaci) a zařadit se. 
  Starty budou v 15 vteřinových intervalech (interval může být pořadatelem změněn).
• Zákaz vstupu (mimo závodníka) do prostoru časoměrných bran na startu a v cíli.
• Závodník musí projet celou určenou trať. Stane-li se, že trať opustí, musí se na ni vrátit v místě, 
  kde ji opustil.
• Trasa musí být projížděna podle značení:
 odbočení vlevo =  červený terč  na levé straně tratě, 
 odbočení vpravo =  červený terč  na pravé straně tratě, 
 rovně =  modrý terč  na jedné straně (libovolné) tratě, 
 pozor =  žlutý terč , 
 zóna se zrušeným právem předjíždění = 800 (150) m před cílem tabule s nápisem „800“
 cedule oddělující sekce na Musher, Hobby, Trail, junior 
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• Předjíždění je povoleno tehdy, když jsou psi (pes) předjíždějícího vzdáleni od předjížděného 15 m. 
  Na povel předjíždějícího závodníka „TRAŤ“ nebo „TRAIL“ musí dojížděný závodník uvolnit trať, své psy   
  přitom řídí na stranu dráhy a zpomalí. Zastavení není vyžadováno u tříd individuálních.
• Všem závodníkům se může dostat pomoci od pořadatelů rozmístěných na určených místech trasy. 
  Závodníci si mohou navzájem pomáhat. Pomoc diváků nebo pomocníků je omezena pouze na držení 
  káry/kola/koloběžky mimo situaci nepřítomnosti závodníka a krajní nouze, kdy mohou zadržet 
  a držet psy.
• Nikdo nesmí dělat žádnému spřežení úmyslně vodiče. Jezdec nesmí dělat svému spřežení vodiče   
  například tím, že by před ním šel nebo běžel. Podpora psů táhnutím je zakázána s výjimkou 
  předcházení kolizním situacím při předjíždění, případně navádění do odbočky.  
• Fyzické trestání psů, ať už nějakým nástrojem nebo bez něj, je zakázáno. Výjimkou je rozehnání rvačky 
  psů. Používání bolest působících pomůcek je zakázáno. Jestliže některý jezdec dle náhledu ředitele 
  závodu týrá psa, musí být tento jezdec diskvali�kován. 
• Ostnaté obojky a obojky plně stahovací, biče a hole jsou zakázány.
• Případné dotazy vám rádi zodpoví pořadatelé (označeni vestou/visačkou).

Přejeme příjemný závod

Chci být profesionálZávodní řád
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