
Příjezd od 10:00h NE DŘÍVE
stake-outy otevřené, možnost 
prohlídky tratě

10:00–17:00: 
trénink na trati s max. 4 psy 

14:00–21:00: 
veterinární přejímka 
s sebou: psa, postroj, tažné vodítko, 
očkovací průkaz (pel pass),
vet-check formulář, chiplist 

středa 9. listopadu 

8:00 – 20:00 
veterinární přejímka 
s sebou: psa, postroj, tažné vodítko, 
očkovací průkaz (pel pass),            
vet-check formulář, chiplist 

10:00 
Prohlídka tratě pro teamleadery 

10:00 – 17:00 
trénink na trati s max. 4 psy 

15:00 – 17:00 
kontrola kol a koloběžek (nepovinná) 

15:00 
1. povinná schůzka teamleaderů; 
předání startovních čísel a 
startovních listin

18:00 
Slavnostní zahájení

pátek 11. listopadu 
08:00 
Možná schůzka teamleaderů

veterinární přejímka DS2, DR4, DR6: 
bude probíhat přímo na stake-outech, 
o harmonogramu bude informován 
teamleader. 

Kromě veterinární kontroly proběhne 
i kontrola vybavení. 

09:00 
starty třídy: bike, scooter1 - 2. kolo 
starty třídy: canicross - 1. kolo 

po závodu je možné projít si trať se 
psem, trénink není povolen

16:30 
Povinná schůzka teamleaderů 

18:00 
Zahajovací ceremoniál přehlídka 
národů,
vyhlášení tříd: bike a scooter1 

sobota 12. listopadu 
08:00 
Možná schůzka teamlederů 

09.00 – 13.00 
starty tříd: DR8, DR6, DR4, DS2 - 1. kolo

Cca. 14:00 
starty třídy: canicross - 2. kolo 

Cca. 15:30 
vložený závod v kombinaci canicross + scooter

17:00  
Povinná porada teamlederů 

19:00 
večeře pro třídu DS2 a týmy vyhlášení vítězů: 
canicross, kombinace

neděle 13. listopadu 
08:00 
Setkání teamlederů pro závod štafet 

09:00 
starty tříd: DR8, DR6 ,DR4, DR4J, DS2 – 2.kolo

Cca 14:30 
starty: štafet 

Cca 16:30 
Vyhlášení vítězů a slavnostní zakončení 

úterý 8. listopadu  

Odjezd nejpozději do pondělí 14. října 12:00! 

čtvrtek 10. listopadu 
08:00 
Možná schůzka temleaderů 

09:00 
První starty třídy: 
bike, scooter1 - 1. kolo 

16:30 
Povinná porada vedoucího týmu

veterinární přejímka DS2, DR4, DR6 
bude probíhat přímo na stake-outech, 
harmonogramu bude informován 
temleader. 

Kromě vet kontroly proběhne i 
kontrola vybavení. 

Trénink po závodě možný s max. 4 psy 

19:00 
Večeře pro všechny mono třídy 
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