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IFSS WORLD CHAMPIONSHIPS & WORLD MASTERS 2023 On-Snow 
Praz De Lys Sommand, Francie, Leden 24 – 28, 2023 
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1. OBECNÉ INFO: 

Web závodu, FB závodu 

1.1 Není povolen vjezd na tratě soukromými motorovými vozidly. 

1.2 Účastníci mohou absolvovat prohlídku tratě pouze na běžkách a bez psa. Pozn. Dle informací z FB stránky 
závodu bude možné trénovat na okruhu 6 km v úterý 24. 1. 2023, 9-11h běžky, 11-13h saně. 

1.3 Přihlášky může podat jen členská organizace a pouze prostřednictvím oficiálního formuláře IFSS. 

1.4 Psi musí být povinně označeni mikročipem a uvedeni na čiplistu (jeden formulář na jezdce a třídu). Budou 
akceptovány pouze IFSS formuláře. 

1.5 U psů budou vyžadovány vakcinace proti vzteklině, psince, adenoviru-2 (hepatitida a tracheo-bronchitida), 
parvoviru a psincovému kašli (parainfluenza a Bordetella bronchiseptica). Všechny vakcíny musí být 
aplikovány více než 21 dní před příjezdem na místo závodu, nikoliv 21 dní před datem konání závodu. 
Platnost očkování je dle data, uvedeného v očkovacím průkazu/pet passu. Pozn. Očkování proti 
psincovému kašli musí být účinné jak proti parainfluenze, tak proti Bordetella bronchiseptica 
(INTRANAZÁLNÍ nebo INJEKČNÍ vakcíny). Pokud je pes chráněn injekční vakcínou proti parainfluenze 
podanou ve vakcíně DHPPi v době ne delší jak jeden rok před, pak je akceptována i ORÁLNÍ vakcína 
proti Bordetella bronchiseptica. Očkování proti leptospiróze není povinné, ale DŮRAZNĚ doporučené. 

1.6 Je přísně zakázáno pouštět v místě závodu psy na volno, a to i na stake-outu a parkovištích. Psi mohou 
být na volno pouze v oplůtcích u vozidel v prostoru stake-outu. Nerespektování tohoto požadavku může 
vést až k diskvalifikaci. 

1.7 Každý závodník a národní tým jsou zodpovědní za chování svých handlerů. 

1.8 Každá účastnící se země jmenuje jednoho team leadera. Jméno, telefonní číslo a emailová adresa bude 
uvedena na přihláškovém formuláři. Team leadeři se účastní společných schůzek. Jakožto prostředníci 
mezi organizátorem závodu a členy národních týmů musí ovládat anglický jazyk.  

2. LOKACE: 

2.1 Místo závodu: Praz De Lys Sommand, France 

2.2 Parkování 

3. ORGANIZÁTOR:  

Fédération Française des Sports de Traineau (FFST) 

4. TŘÍDY A DÉLKY TRATÍ VYPSANÉ NA WCH A WM (může dojít k úpravám): 

https://www.ifss2023france.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088038483800
https://sleddogsport.net/upload/document/events/ifss_chipping_list.xlsx
https://www.viamichelin.com/web/Maps?address=Praz%20De%20Lys%20Sommand
https://www.viamichelin.com/web/Maps?address=La%20Savolière%2C%2074440%20Le%20Praz-de-Lys%2C%20France
http://www.ifss2023france.com/
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4.1 Skijoring + Pulka Sprint (WCh) 

• 1-dog Skijoring Ženy (SW1) – 1 kolo ca. 15 km (2x okruh 7,5 km) 

• 1-dog Skijoring Muži (SM1) – 1 kolo ca. 15 km (2x okruh 7,5 km) 

• 1-dog Skijoring Junior Ženy (SWJ) – 1 kolo ca. 10 km (2x okruh 5 km) 

• 1-dog Skijoring Junior Muži (SMJ) – 1 kolo ca. 10 km (2x okruh 5 km) 

• 2-dog Skijoring Ženy (SW2) – 1 kolo ca. 15 km (2x okruh 7,5 km) 

• 2-dog Skijoring Muži (SM2) – 1 kolo ca. 15 km (2x okruh 7,5 km) 

• 1-dog Pulka Ženy (PW1) – 1 kolo ca. 15 km (2x okruh 7,5 km) 

• 1-dog Pulka Muži (PM1) – 1 kolo ca. 15 km (2x okruh 7,5 km) 

• 1-dog Pulka Junior Ženy (PWJ) – 1 kolo ca. 10 km (2x okruh 5 km) 

• 1-dog Pulka Junior Muži (PMJ) – 1 kolo ca. 10 km (2x okruh 5 km) 

• 1-dog Kombinace Ženy (CW) – 1 kolo ca. 7,5 + 7,5 km 

• 1-dog Kombinace Muži (CM) – 1 kolo ca. 7,5 + 7,5 km 

• 1-dog Kombinace Junior Ženy (CWJ) – 1 kolo ca. 5 + 5 km 

• 1-dog Kombinace Junior Muži (CMJ) – 1 kolo ca. 5 + 5 km 

4.2 Saně Sprint (WCh) 

• 2-dog Sprint (Sp2) – 3 kola ca. 5 km 

• 4-dog Sprint (Sp4) – 2 kola ca. 7,5 km 

• 4-dog Sprint RNB (Sp4 RNB) – 3 kola ca. 7,5 km 

• 4-dog Sprint Junior (Sp4J) – 3 kola ca. 7,5 km 

• 4-dog Sprint Mass Start (Sp4MS) – 1 kolo ca. 7,5 km 

• 6-dog Sprint (Sp6) – 3 kola ca. 12 km 

• 8-dog Sprint (Sp8) – 3 kola ca. 16 km 

• Unlimited Sprint (SpU) – 3 kola ca. 24 km 

4.3 Mid (WCh) 

• 6-dog Mid-Distance (MD6) – 3 kola ca. 40 km 

• 12-dog Mid-Distance (MD12) – 3 kola ca. 40 km 

• 2-dog Skijoring Ženy (MDSW) – 3 kola ca. 40 km 

• 2-dog Skijoring Muži (MDSM) – 3 kola ca. 40 km 

4.3.1 Mid-Distance třídy - velikost skupiny psů na střídání pro výběr psů do každé etapy: 

 MD6 výběr z max. 8 psů (první kolo start se 6 psy, další kola s 5-6 psy). 

 MD12 výběr z max. 14 psů (první kolo start s 10-12 psy, další kola s 8-12 psy). 

 MDSM and MDSW – není povolen výběr ze skupiny psů (každé kolo start s min. 1 a max. 2 psy. 

4.3.2 Povinná výbava pro midové třídy  

 Jedna funkční čelová svítilna s dosahem před psy v leaderu 

 Uzavřená vnější kapsa pro umístění krabičky s GPS, kterou může poskytnout organizátor. 

 Odrazky na sloupcích saní. 

 Světelné nebo reflexní obojky a/nebo světelné nebo reflexní postroje na psech v leaderu. 

 Odrazky na oblečení mushera. 

4.4 Masters (WM) 

• 1-dog Skijoring Ženy 40 / 50 / 60 (SW1M 40 / 50 / 60) – 1 kolo ca. 15 km (2x7,5 km) 

• 1-dog Skijoring Muži 40 / 50 / 60 (SM1M 40 / 50 / 60) – 1 kolo ca. 15 km (2x7,5 km) 

• 1-dog Pulka Ženy 40 / 50 / 60 (PW1M 40 / 50 / 60) – 1 kolo ca. 15 km (2x7,5 km) 

• 1-dog Pulka Muži 40 / 50 / 60 (PM1M 40 / 50 / 60) – 1 kolo ca. 15 km (2x7,5 km) 

• 1-dog Kombinace Ženy 40 / 50 / 60 (CWM 40 / 50 / 60) – 1 kolo ca. 7,5 + 7,5 km 

• 1-dog Kombinace Muži 40 / 50 / 60 (CMM 40 / 50 / 60) – 1 kolo ca. 7,5 + 7,5 km 

5. TITULY WORLD CHAMPION  

5.1 Mistrovské tituly budou uděleny nejlepším (nejrychlejším) týmům v každé hodnocené třídě mistrovství za 

předpokladu, že bude zastoupeno alespoň 10 soutěžících z 5 zemí s výjimkou tříd juniorských, kde  je 

třeba alespoň 3 soutěžících ze 2 zemí. 

5.2 Pokud nebudou splněny výše uvedené podmínky do termínu pro podání pozdních přihlášek, nebude daná 

třída otevřena. 
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5.3 Třída bude otevřena a titul bude zadán také v případě, kdy jsou podmínky výše splněny ke dni uzávěrky 

pozdních přihlášek, ale fakticky bude na místě v první den závodu méně než 10 závodníků a/nebo méně 

než 5 zemí (3 závodníci a/nebo 2 země u juniorů). 

5.4 Mistrovský titul nebude udělován, pokud bude v dané třídě zrušeno více než 1 kolo. 

5.5 Mistrovský titul pro RNB týmy bude udělován ve všech třídách kromě SP4MS a štafety za předpokladu, 

že bude zastoupeno alespoň 10 závodníků z 5 zemí, u tříd juniorských je třeba alespoň 3 soutěžících ze 

2 zemí. 

6. TITULY WORLD MASTERS 

6.1 Tituly budou uděleny nejlepším (nejrychlejším) týmům v každé hodnocené třídě mistrovství za 

předpokladu, že bude zastoupeno alespoň 7 soutěžících z 3 zemí s výjimkou tříd juniorských, kde  je třeba 

alespoň 3 soutěžících ze 2 zemí. 

6.2 Pokud nebudou splněny výše uvedené podmínky do termínu pro podání pozdních přihlášek, nebude daná 

třída otevřena. 

6.3 Titul bude zadán také v případě, kdy jsou podmínky výše splněny ke dni uzávěrky pozdních přihlášek, ale 

fakticky bude na místě v první den závodu méně než 7 závodníků a/nebo méně než 3 zemí. 

7. NOMINACE: 

7.1 IFSS zve zlaté medailisty z MS 2022 IFSS On-Snow a World Masters, tři nejlepší medailisty z Global 

World Cup 2021/2022 a vítěze Continental 2021/2022 World Cup 2021/2022 k účasti na MS IFSS On-

Snow 2023 a World Masters jako předem vybrané závodníky v příslušných třídách. 

7.2 Předvybraní soutěžící neplatí startovné.  

7.3 Každý národní člen v IFSS s hlasovacím právem a vyrovnanými finančními závazky může nominovat 3 

závodníky v každé třídě a 2 štafetové týmy nad rámec předvybraných závodníků. 

7.4 Pro třídy RNB a třídy otevřené platí stejné kvóty, kromě třídy Sp4MS a Štafety, kde nejsou otevřeny zvlášť 

třídy RNB. 

7.5 Pro třídy Masters a Mid-distance nejsou vypsány žádné kvóty. 

7.6 Každý prozatímní člen s vyrovnanými finančními závazky může nominovat 1 závodníka v každé třídě a 1 

štafetový tým nad rámec předvybraných závodníků. 

7.7 Pro třídy RNB a třídy otevřené platí stejné kvóty, kromě třídy Sp4MS a Štafety, kde nejsou otevřeny zvlášť 

třídy RNB.  

7.8 Pro třídy Masters a Mid-distance nejsou vypsány žádné kvóty 

7.9 Všichni přihlášení závodníci musí mít platné DID. 

8. PŘIHLÁŠKY: 

8.1 Všechny přihlášky musí být zaslány na IFSS VP Sport (sport@sleddogsport.net, v kopii na 

treasurer@sleddogsport.net a koordinátorovi akce IFSS coordinator@sleddogsport.net). 

8.2 Musí být použit formulář IFSS Entry (ke stažení z webové stránky IFSS). 

8.3 Týmy, které mají být nasazeny, předem vybrané týmy a týmy RNB budou odpovídajícím způsobem 

označeny na přihlášce.  

8.4 Startovné je nevratné, s výjimkou případů uvedených v IFSS Championships and Masters Regulations. 

8.5 Termíny přihlášek a plateb (včetně štafet) se musí řídit harmonogramem níže. Pozn. jedná se o uzávěrky, 

které je dodržet ze strany ČASS vůči IFSS. Uzávěrky přihlášek a plateb ze strany závodníků vůči ČASS 

se budou lišit tak, aby mohly být včas zpracovány. Pro více info sledujte web: www.mushing.cz. 

 

K datu 28. 12. 2022 

 Registrace řádných přihlášek a počtu nominovaných závodníků, včetně těch, kteří byli předvybraní 

IFSS (pokud možné již včetně jmen a DID ). 

 Úhrada startovného za všechny řádné přihlášky. 

 Termín nahlášení počtů dodatečných přihlášek (extrakvóty za dvojnásobek řádného startovného) 

bude oznámen poté, co bude potvrzen požadavek o extrakvóty ze strany IFSS. 

 Všechny přihlášky a platby přijaté po 28. 12. 2022 budou považovány za pozdní přihlášky. 

K datu 4. 1. 2023 

https://sleddogsport.net/upload/document/events/IFSS%20Preselected%20competitors_WCh-WM%20On-Snow%202023_Praz%20de%20Lys%20Sommand,%20France.pdf
https://sleddogsport.net/upload/document/events/IFSS%20Preselected%20competitors_WCh-WM%20On-Snow%202023_Praz%20de%20Lys%20Sommand,%20France.pdf
https://forms.gle/8voywTQASPzUSFns8
mailto:sport@sleddogsport.net
mailto:coordinator@sleddogsport.net
http://www.mushing.cz/


Stránka 4 z 5 

 Registrace pozdních přihlášek (podléhá schválení IFSS) a uzávěrka počtů všech nominovaných 

závodníků. 

 Všechny pozdní přihlášky jsou za dvojnásobek startovného. 

 Po 4. 1. 2023 již nebudou přijaty žádné pozdní přihlášky. Pozn. Po tomto datu není možné již provádět 

žádné změny tříd ani podávat další přihlášky. 

 Uzávěrka plateb za DID. 

 Ihned po 4. 1. 2023 oznámí IFSS dotčeným zemím, zda je nějaká ze tříd zrušena z důvodu 

nedostatečného počtu závodníků pro udělení titulu World Champion nebo World Master (kritéria 

uvedená výše). 

K datu 9. 1. 2023 

 Uzávěrka jmenného seznamu všech závodníků a jejich DID. 

 Jména a DID přijatá po 9. 1. 2023 nebudou akceptována. 

8.6 Jednotlivá jména členů štafet budou nahlášena řediteli závodu (Race Marshall níže) na schůzce TL v 

pátek 27. 1. 2023 odpoledne. 

 

8.7 Všichni soutěžící musí potvrdit dokument “IFSS Competitor Consent Form”. Závodníci mladší 18 let (v 

první den závodu) musí předložit “IFSS Guardian Form” (Souhlas zákonného zástupce). 

9. STARTOVNÉ: 

• SM1, SW1 (WCh & Masters) 80 € 

• SMJ, SWJ 50 € 

• SM2, SW2 80 € 

• Sp2 110 € 

• Sp4 100 € 

• Sp4 RNB (3 kola) 130 € 

• Sp4 Mass Start 80 € 

• Sp4 Junior 70 € 

• Sp6 130 € 

• Sp8 140 € 

• SpU 150 € 

• MD6 160 € 

• MD12 160 € 

• MDSM, MDSW 160 € 

• Štafeta 160 € 

9.1 Úhrada startovného musí být provedena bankovním převodem nebo přes PayPal (každá strana platby 

si hradí své poplatky) viz pokyny v IFSS “Entry Form“ a níže. V případě dotazů, kontaktujte 

treasurer@sleddogsport.net. Pozn. jedná se platební pokyny pro ČASS. Pro info k platebním pokynům 

závodníků sledujte web: www.mushing.cz. 

Bankovní detaily: 

KBC Bank Bruxelles Louise, AVENUE LOUISE 306, 1050 BRUXELLES, BELGIE 

Číslo účtu: BE89 7350 3332 9285, IBAN: BE89 7350 3332 9285, BIC: KREDBEBB 

PayPal: treasurer@sleddogsport.net 

 

10. FUNKCIONÁŘI ZÁVODU: 

 Ředitel závodu: Jim Cunningham, CAN 

 Hlavní rozhodčí, saně: bude oznámeno 

 Hlavní rozhodčí, skj+pulka: Steinar Johansen, NOR 

 Rozhodčí-welfare psů: Ulle Aaslav Kaasik, EST 

 Hlavní veterinář: bude oznámeno 

 Místní koordinátor: bude oznámeno 

 Traťový komisař: bude oznámeno 

11. ZÁVODNÍ ŘÁD: 

11.1 Mohou být prováděny dopingové testy závodníků a psů viz Seznam zakázaných látek, WADA Seznam 

zakázaných látek pro osoby, IFSS seznam zakázaných látek pro psy a Antidopingová pravidla a 

předpisy IFSS. 

12. ANIMAL WELFARE (životní pohoda zvířat): 

Účastníci musí dodržovat příslušné požadavky podle části VI IFSS Race Rules v kapitole 1 Obecných 
pravidel. Např. Psi účastnící se závodu musí být starší 18 měsíců. 

  

https://sleddogsport.net/memberpages/member_login/default.aspx
https://sleddogsport.net/upload/document/events/IFSS%20Guardian%20Form%20-%20WCh%20On-Snow%202023.pdf
mailto:treasurer@sleddogsport.net
http://www.mushing.cz/
mailto:treasurer@sleddogsport.net
http://www.sleddogsport.net/library
https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/prohibited-list
http://www.sleddogsport.net/library
http://www.sleddogsport.net/library
https://sleddogsport.net/library/default.aspx
https://sleddogsport.net/library/default.aspx
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13. DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY: 

Místní pořadatel nemá možnost poskytovat závodníkům slámu na stake-out. Účastníci si musí přivézt slámu 

vlastní. 

14. INFORMACE A REZERVACE POKOJŮ, STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ: 

Seznam různých možností bude k dispozici na webové stránce pořadatele.  

 

15. PROGRAM (předběžný): 

Níže uvedené pořadí tříd není startovním pořadím tříd. 

Neděle 22. 1. 2023 

14:00 – 18:00 Otevření závodní kanceláře 

14:00 – 18:00 Veterinární prohlídky 

14:00 Otevření stake-outu 

Pondělí 23. 1. 2023 

09:00 – 12:00 Veterinární prohlídky 

14:00 – 18:00 Veterinární prohlídky 

Úterý 24. 1. 2023 

09:00 – 12:00 Veterinární prohlídky 

Otevření tratí pro účastníky (pouze na 

běžkách, bez psů) 

První povinná schůzka TL 

Vydání čísel a startovních listin 

Prohlídka tratí pro TL 

14:00 – 17:00 Veterinární prohlídky 

Zahajovací ceremoniál 

Středa 25. 1. 2023 

08:00 Schůzka TL 

09:00 První starty 

SM2, SW2, MDSM, MDSW + třídy s 1 

psem, Masters, Sp2, Sp4, Sp4 RNB, Sp4J, 

SpU, MD6, MD12 

Povinná schůzka TL 

Slavnostní předání cen (1 kolové disciplíny) 

 

Čtvrtek 26. 1. 2023 

08:00 Schůzka TL 

09:00 První starty 

SMJ, SWJ, SM1, SW1, MDSM, MDSW 

Sp2, Sp4, Sp 4 RNB, Sp4J, Sp6, Sp8, SpU, 

MD6, MD12 

Povinná schůzka TL 

Slavnostní předání cen 

Společná večeře - Savoyard koktejl na Snow 

Front 

Pátek 27. 1. 2023 

08:00 Schůzka TL 

09:00 První starty 

CMJ, CWJ, CM, CW, MDSM, MDSW + 

Combined, Masters, Sp2, Sp4MS, Sp4 RNB, 

Sp4J, Sp6, Sp8, SpU, MD6, MD12 

Povinná schůzka TL 

Slavnostní předání cen 

Sobota 28. 1. 2023 

08:00 Schůzka TL 

09:00 První starty 

PMJ, PWJ, PM1, PW1+ Pulka, Masters, Sp6, 

Sp8 

Štafeta (Skijoring 1, Sp4 a Sp2) 

Slavnostní předání cen 

Rozloučení 

 

http://www.ifss2023france.com/

