


Drahý závodníku,

Tento průvodce Ti poslouží, aby tvoje účast v našem závodě s tvým čtyřnohým

kamarádem, proběhla co nejhladčeji. Najdeš zde ty nejdůležitější informace o věcech,

které je potřeba zařídit ještě před závodem, jak se dostaneš na závodiště, jak se na místě
zaregistrovat a další důležité věci, co se budou Ti budou hodit.

!!DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY KVŮLI COVID-19 HARD DOG RACE BASE
CZ!!

Prosíme všechny závodníky, aby se tohoto nezalekli - v den závodu si můžete udělat samotest
přímo na místě (buď můžete dovést svůj nebo bude možné v omezeném množství použít
rychlotesty HDR ) !

1. Dle současného nařízení je vyžadováno se při registraci prokázat dokumenty a to:
a. potvrzení o očkování (Certifikát)
b. PCR test ne starší 7 dní
c. Antigenní test ne starší 72 hodin
d. Potvrzení o prodělané nemoci COVID-19
e. Samotestem přímo na místě - závodník si tento test zajistí. Prosím jen tomto

případě počítejte, že se Vám registrace prodlouží o cca 10 minut!

2. Doporučujeme dodržovat rozestupy! Vždy od sebe mějte bezpečnou vzdálenost 2 metry v
celém festivalovém prostoru!

3. Ruční dezinfekci a roušku dostane každý závodník ve finišerském balíčku. Nošení ale není
povinná na venkovních akcích.

Důležité věci, které musíš zařídit před závodem

Přesvědčte se, že jsi splnil všechny body uvedené níže! Bylo by nemilé, když bys nebyl puštěn na

start nebo hned na začátku musel dělat 30 dřepů jenom proto, že jsi něco zapomněl udělat!

● Zkontroluj si svojí registraci a vytiskni potvrzovací email, který jsi po online registraci obdržel.

Pokud jej nemůžeš vytisknout, postačí elektronická verze v telefonu nebo na tabletu. Hlavně pak

tyto dva dokumenty nezapomeň doma ☺

● Pokud si nejsi jistý pravidly závodu, tak si je pro jistotu přečti ještě jednou.

● Zavítej na naši domovskou webovou stránku a přečti si Dohodu o odpovědnosti a Podmínky

ochrany osobních údajů, které musíš mít sebou! V případě mladého závodníka i tento dokument

Prohlášení o rodičovské odpovědnosti HDR Base.

https://harddograce.cz/wp-content/uploads/2021/07/felelossegvallalasi-nyilatkozat-dohoda-o-odpovednosti.pdf
https://harddograce.cz/wp-content/uploads/2021/06/adatvedelminyilatkozat-souhlas-se-spracovanim-osob-udaju-a-souhlas-s-uzitim-fotografii.pdf
https://harddograce.cz/wp-content/uploads/2021/06/adatvedelminyilatkozat-souhlas-se-spracovanim-osob-udaju-a-souhlas-s-uzitim-fotografii.pdf
https://harddograce.cz/wp-content/uploads/2021/06/hdrbase-szuloi-felelossegvallalasi-nyilatkozat-souhlas-rodice-pro-ucast.pdf


● Tvé startovní číslo bude dostupné nejpozději od 8. Září 2021. Najdeš ho a našich webových

stránkách po přihlášení na svůj účet. Pod “PROFIL” v záložce “AKTIVNÍ REGISTRACE” se objeví

nový sloupec, kde bude tvé číslo zobrazeno.

● Pokud jsi uplatňoval slevu při registraci, nezapomeň si s sebou vzít veškeré dokumenty, které Tě k

čerpání slevy opravňují (adopční smlouva, průkaz studenta, průkaz uniformovaných či

záchranných složek)

● Vyplň všechny dohody, do pravého horního rohu napiš svoje startovní číslo a pak je podepiš.

● Zkontroluj a připrav si očkovací průkaz nebo pas psa, se kterým budeš závodit (očkování DHPPi a

Vzteklina + odčervení)

● Nezapomeň na potřebné vybavení svého psa (obojek, vodítko, postroj a pokud potřebuje, tak I

náhubek). Sbal si s sebou čistě/suché oblečení a i další pár bot. Zaručujeme, že než doběhneš do

cíle, budeš od hlavy až k patě od bahna.

● Připrav si svačinu, pokud myslíš, že ji budeš potřebovat.

● Poté, co budeš mít vše sbaleno, dej si to na jedno místo, abys doma nic nezapomněl. Všechny

startovní páry (DUA) musejí mít s sebou při registraci podepsané dohody, potvrzení registrace a

očkovací průkaz. Závodník lidské rasy s sebou musí mít platný občanský průkaz nebo jiný průkaz s

fotografií (pas). Dohody mohou být podepsány v den závodu. V případě, že je zapomeneš, budeš

dělat 30 dřepů. Bez toho nedostaneš svůj startovní balíček a nebudeš se moci závodu účastnit!

Příjezd na závod

Místo konání

Stříbrnice (Staré Město) : https://goo.gl/maps/wTzXaVL7wJvsdp6U9

Parkování

Doporučujeme příjezd na závod 90 minut před startem tvojí závodní vlny, takže budeš mít na

všechno dost času. Co se týká parkování, tak mají závodníci přednost před diváky. Pouze závodníci

mají povolení parkovat přímo u motokrosové dráhy. To ale neznamená, že se dostanete do vnitřního

parkoviště. Neustále sledujeme dopravní situaci a podle toho pouštíme závodníky na dané

parkoviště. Prosíme Tě o trpělivost a pochopení. Následoval pokyny odpovědných lidí na parkovišti,

které poznáš podle reflexních vest.

Seznam SPZ, které byly uvedeny při registraci, budou kontrolovány týmem odpovědných lidí na

parkovišti. Pokud se chceš na parkoviště dostat jak nejrychleji to půjde, tak měj prosím potvrzení

svojí registraci při ruce (nemusí být vytisknutá, stačí v elektronické podobě na telefonu, tabletu nebo

počítači). Registraci ukaž odpovědnému člověku a ten Tě na dané parkoviště pustí, pokud tam bude

místo.

https://goo.gl/maps/wTzXaVL7wJvsdp6U9


Pro diváky je zajištěno parkování na “Parkovišti pro diváky”. Pokud se vnitřní parkoviště pro

závodníky zaplní, pak budeš muset využít parkoviště pro diváky. Při pohybu na parkovišti buďte

opatrní! Dávejte pozor na sebe, tak I na své čtyřnohé kamarády!

Důležitá pravidla – pro závodníky, fanoušky i diváky

1. Na závodní trati musí být pes běžet pouze v postroji a spojen se závodníkem buď vodítkem nebo
vodítkem se sedákem. Pes nesmí běžet na obojku! V celém okolí závodu a jeho samotném centru
musí být pes vždy veden na vodítku, je zakázáno je z vodítek pouštět!

2. Pokud je tvůj pes agresivní nebo asociální vůči lidem, dej mu náhubek! Ty jsi zodpovědný za
chování svého psa! Prosím pokud není Váš pes plně socializovaný dejte mu “žlutý šátek”, který
značí že pes může být problematický!

3. Ty jsi zodpovědný za zachování zdravého fyzického stavu a to jak svého, tak tvého psa!

4. Všichni musejí sbírat výkaly svých psů a vyhodit je do určených popelnic. V místě závodu budou
případně připraveny sáčky na exkrementy, to platí I pro speciálně vyznačené místo pro venčení!
Pokud po tvém psovi něco zůstane, může to vést až k diskvalifikaci za závodu!

5. Rozhazování odpadků je zakázáno! V celém areálu závodu je dostatek odpadkových košů, takže
cokoliv, co již nepotřebujete, můžete vyhodit do jednoho z nich. Když Vás chytneme, že
zahazujete odpadky mimo určená místa, může to vést až k diskvalifikaci ze závodu.

6. Prosím neodnášejte ze závodiště žádné kameny, rostliny a jiné upomínkové předměty!

7. Pokud někde uvidíte ceduli zákaz vstupu se psy, respektujte to prosím! Je to důležité pro
zachování klidu závodníků.



8. Pouze závodníci smějí vstoupit na závodní trať. Prosíme všechny fanoušky, kameramany a
fotografy, aby na trať nevstupovali! Pro svojí bezpečnost, ale i samotných závodníků!

9. Během celého závodu probíhá pořizování fotografií a natáčení videí, které pak budou veřejně
publikované. Je možné, že na některém ze snímků nebo na videu budete zachyceni. Vstupem do
areálu závodu, dáváte organizátorovi závodu souhlas s volným použitím záznamu nebo fotografie
s vaší osobou bez nároku na jakoukoliv odměnu či kompenzaci.

10.Budeme se snažit pořídit co nejvíce fotografií, co bude možné, ale nemůžeme zajistit, že se na
některé z nich objevíš právě ty.

Registrace

Máte možnost se na závod přihlásit v ten samý den, ale to záleží na dostupnosti jednotlivých

závodních vln. Poplatek za registraci na místě je 1995 Kč. Tuto částku můžete zaplatit při místní

registraci v Centru závodu a to I platební kartou.

Prosíme naplánuj si svůj příjezd alespoň 1 hodinu před startem svojí závodní vlny. Prosím berte na

vědomí, že se Vaše čekání u registrace může protáhnout. Pokud se budou tvořit delší fronty, pak

budou mít přednost ti závodníci, kteří patří do nejbližší startovní vlny. Registrace na místě je povinná,

bez ní se nemůžeš závodu účastnit!

Proces registrace

1.Od letošního roku je registrace propojena rovnou s veterinární přejímkou a to pro urychlení

procesu. Prosím tedy po příjezdu pokračujte rovnou k REGISTRACI spojenou s VETERINÁRNÍ

PŘEJÍMKOU.

3. Vyber si frontu, která náleží tvému startovnímu číslu a připrav si potřebné dokumenty. Nejdříve se

kontroluje potvrzení registrace, pak jsou předány Dohoda o odpovědnosti a Podmínky osobních

údajů, pak se kontroluje tvoje identita (podle platného občanského průkazu nebo jiného dokumentu

s fotografií). Pokud jsi žádal o slevu, musíš se prokázat platným dokumentem (dokumentem o

adopci, průkazem studenta či prukazem uniformovaných či záchranných složek). Současně s tvojí

kontrolou veterinární Technik zkontroluje platnost očkování, čip uvedený v OP či Pasu psa a

odčervení, plus vizuálně klinický stav psa.

4. Pokud je vše v pořádku, dostaneš od nás svůj startovní balíček: startovní číslo (připevněte na

hruď), čip pro měření času s náramkem, který si prosím nasaď na ZÁPĚSTÍ! Náramek a startovní

číslo si musíš nasadit před startem.

5. Jakmile obdržíte svůj startovací balíček, jsi hotov ☺

5. Pokud Ti některý z potřebných dokumentů chybí, musíš opustit frontu a zamířit do stanu “řešení

problémů”. Tady dostaneš obě dohody (za 30 dřepů). Obě dohody pak musíš vyplnit a podepsat. Až
pak se můžeš vrátit zpět do fronty k registraci!



Po registraci, před závodem

Pokud máš ještě čas, než odstartuje tvoje závodní vlna, tak se se svým psem trošku rozhýbejte. K

tomu Vám pomůže náš super moderator. Nezapomeň, že musíte být připraveni ve startovní zóně 15

minut před samotným startem! Těchto 15 minut zároveň poslouží k pořádnému zahřátí Vašich svalů.

Pokud je horké počasí, měl by jsi se svým psem navštívit psí sprchu a trochu ho před závodem

zchladit – stejně jako sebe, budete to oba potřebovat. V horkém počasí povolujeme účast pouze s

mokrým psem! Toto upozornění ještě vyhlásíme přes našeho moderátora. Doporučujeme se také v

případě horkého počasí zdržovat ve stínu!

Budeš mít možnost schovat si svoji tašku a cennosti do šatny, která je hlídána. Dostaneš náramek s

číslem, který pak při odchodu předložíte a dostanete za něj své věci. Je pro Vás take připravena šatna

pro ženy I pro muže. Pro závodníky je šatna a převlékárna zdarma.

Prosíme, nepoužívej toalety a koupelnu pro převléknutí, k těmto účelům jsme zřídili šatnu a

převlékárnu!

Start

Závodní vlny: první vlna startuje v 9:00. Poté může až 52 závodníků startovat každých 15 minut.

Poslední vlna pak startuje v 14:00.

Bude potřeba, aby jsi startoval v té vlně, kterou sis zvolil při online registraci. Pokud si ji

nepamatuješ, nezoufej, najdeš ji napsanou na obálce svého startovního balíčku nebo na svém

startovním čísle. Je potřeba, aby sis své startovní číslo na sebe připevnil viditelně.

Zároveň na sobě po celou dobu závodu musíš mít náramek s čipem, který Ti bude měřit čas -

PROSÍM NEZAPOMEŇ SI JEJ NASADIT NA ZÁPĚSTÍ! Bez těchto dvou věcí nebudeš puštěn do

startovní zóny.

Prosím dávej pozor jak na svého, tak na ostatní psy. Mohou být ze závodu nervózní nebo nadšení,

zachovej vzdálenost mezi ostatními závodníky alespoň 2 metru. Buď velmi opatrný a snaž se předejít

jakýmkoliv nehodám už i ve startovací zóně.

Trať

Překážky

Délka trati je přibližně 6 km a má 16 překážek (jenom?). Na každé z překážek bude dobrovolník,

který Ti řekne, jak překážku překonat, varuje Tě před možným nebezpečím a bude Tě podporovat.

Dobrovolník Vám nemůže pomoci fyzicky (nemůže Vám pomoci nosit věci, nemůže držet psa,

atd….). Ale pokud se dostanete do problémů, je tam od toho, aby pomohl!



Můžeš pomoci svému čtyřnohému kamarádovi s překonáním překážky: můžeš ho vzít do náruče 1

m od překážky, ale do 3 m za překážkou ho opět musíš položit na zem. Kromě překážek musí pes

celou trať závodu odběhnout po svých. Pokud pes není schopen překonat překážku, můžeš to zkusit

znovu nebo udělat trestné dřepy, jejichž počet je uveden na každé překážce, díky tomu zůstáváš v

závodě!

Je zakázáno zvedat svého psa za obojek, chlupy, kůži nebo kteroukoliv z jeho končetin! Můžeš ho

zvednout do náručí.

Pokud se rozhodčí na překážce rozhodne, že svého psa nemůžeš přes překážku bezpečně přenést,

nebo pokud trávíte dlouho času nad překonáním překážky (a tím zdržujete další závodníky), budete

muset místo překonání překážky vykonat trestné dřepy, jejichž počet bude uveden na každé

překážce.

Pes musí překonat vzdálenost mezi jednotlivými překážkami po svých tlapkách.

Můžeš přijmout pomoc od ostatních závodníků a zároveň ji můžeš poskytnou v duchu fair play.

Nikdy však nesmíš přijmout pomoc od diváků. Pokud jsi svědkem nějakého zranění či nehody,

především pokud se stane mezi dvěma překážkami, pomoz zraněnému jak nejlépe dokážeš a ihned

upozorni některého k dobrovolníků na trati!

Pokud se pokusíš podvádět v průběhu vykonání překážky nebo při vykonání trestu v podobě dřepů,

budeš okamžitě diskvalifikován! Pokud úmyslně opustíš závodní trať – vezmeš trasu závodu zkratkou

– budeš okamžitě diskvalifikován.



Občerstvovací stanice

Na závodní trati závodu bude občerstvovací stanice jak pro lidi, tak pro psy. Zde se oba budete moci

napít vody. Finišerský balíček take obsahuje pitnou vodu. Občerstvovací stanice najdeš I přímo na

trati závodu. Ty budou u každé “suché” překážky, dále jak 1 km po startu a před cílem závodu. Tyto

občerstvovací stanice budou pouze pro psy.

Pokud chceš, můžeš si pro vykonání trati vzít vlastní vodu. Je však zakázáno použít skleněnou lahev!

V celém areálu závodu I na samotné trati je přísně zakázáno odhazovat jakékoliv odpadky (všude je

dostatek odpadkových košů). Ti závodníci, kteří budou přistiženi při zahazování odpadků nebo že

neuklidí po svém psovi, budou okamžitě diskvalifikování!

Časomíra

V registračním balíčku jsi obdržet náramek s čipem pro měření tvého výkonu. Náramek si připni na

ruku a měj ho po celou dobu závodu na zápěstí. Bude Ti odstřihnut až po překročení cílové čáry.

Pokud svůj náramek s čipem ztratíš, nemáš nárok na finišerský balíček. Cena čipu je 300 Kč. Pokud

ho ztratíš, musíš zpět do registrační zóny, tuto částku zaplatit, vrátit se s potvrzením o zaplacení do

cílové zóny a až poté můžeš získat finišerský balíček.

V cíli

Jakmile překročíš cílovou bránu:

● ty i pes dostaneš svoji zaslouženou medaili (kvůli opatření v tomto roce ne do ruky ale do

finišerského balíčku)

● dobrovolník Ti odstřihne čip pro měření času a náramek vyhodí (pokud si ho budeš chtít schovat

na památku, tak Ti ho vrátí)

● zkontrolují velikost trička podle tvého startovního čísla a dostaneš svůj finišerský balíček.

Neoficiální výsledky budou okamžitě zobrazeny na webových stránkách společnosti, která časomíru

provádí: www.evochip.hu.

Ceny

Ceny nebudeme posílat poštou, takže Ti, kteří se nezúčastní závěrečného vyhlášení, si ceny mohou

vyzvednout v kanceláři pořadatele nebo na předem dohodnutém místě.

Ceny budou předány kolem 16:00, podle toho, kdy dorazí poslední závodníci z trati.

Ceny pro vítěze a další speciální ceny byly darovány od těchto společností: Fitmin, Musher, Pet2Me,

Colafit Vet, DogsBall, Medical Protects, Psí Sporty

http://www.evochip.hu
https://www.fitmin.cz/
https://musherdog.com/coming-soon/
https://pet2me.eu/
https://colafitvet.cz/
http://dogballs.cz/
https://www.medicalprotect.cz/


Festivalová aréna



Návštěvníci se mohou na závod podívat bezplatně. Mohou pořizovat fotografie, ale musí dodržet

pravidlo, že nevstoupí do závodní trati a její bezprostřední blízkosti. Na obrázku je vyznačeno, kde je

startovní a cílová brána. Směrovky k nim povedou již od parkoviště.

Co dále můžete najít ve festivalové aréně

Sprchy a psí sprchy

To je místo, kde se ty a tvůj pes můžete zbavit bahna a špíny po závodě. Převléci se můžeš v

šatně/převlékárně, které najdeš v centru závodu. Pokud bude horké počasí, můžeš zde zchladit

svého psa (alespoň 5-10 minut, těsně před Vaším startem). Rozhodčí na startu Tě mohou požádat o

vykoupání psa, pokud to počasí bude vyžadovat.

Sprchy budou přizpůsobeny jak člověku tak i psů.

Záchody

Záchody jsou umístěny jak u velkého bílého stanu - u Registrace.

Jídlo & pití

Ve festivalové aréně si budete moci zakoupit jídlo a pití A také nezapomeňte uhasit svou žízeň hned

po závodě – ve finišerském balíčku najdete balenou vodu. Občerstvení bude otevřeno v den závodu

od 7:00 a začínat budeme snídaní.



Stánky a ukázky produktů

Pokud hledáš něco delikátního pro svého psa či potřebuješ pomoci s krmným režimem tvého psa

určitě se můžeš obrátit na odborníky přes psí krmivo a to na značku Fitmin.

Stánek od Musher pro Vás bude mít připraveno sportovní běžecké vybavení, postroje pro Vaše psí

parťáky.

Registr zvířat Pet2me plný funkcí pro chovatele. Nabízí registraci čipů, evidenci očkování včetně
automatických připomínek, vedení zdravotní karty, upozornění na nalezení mazlíčka formou SMS a

mnoho dalšího. VŠE ZDARMA. Navíc identifikační medailonky s QR kódem, které pomáhájí

ztraceným mazlíčkům rychleji se vrátit domů.

Výherci soutěží se mohou těšit na produkty Pet2me. Ostatní soutěžící a návštěvníci mohou

navštívit náš stánek s možností nákupu se slevou 30% a spoustu užitečných rad ohledně registru a

jeho funkcích. www.pet2me.eu

Colavit Vet a jejich produkty budete moci zakoupit u stánku Pet2Me "Colafit VET unikátní veterinární

přípravky obsahující krystalický nativní kolagen - žádná želatina. Chrání a vyživují klouby, snižují

bolestivost, zlepší pohyblivost, udržuje zdravou a krásnou srst. Výherci soutěží se mohou těšit na

https://pet2me.eu/
https://colafitvet.cz/


unikátní kolagenové přípravky Colafit VET. Ostatní soutěžící a návštěvníci mohou navštívit náš
stánek s možností nákupu se slevou 30%. Více o Colafitu na www.colafitvet.cz"

Na náš šílený závod zavítají zástupci se skvělého časopisu Psí sporty, kteří si Vás možná i zastávají

názor “ Pes přítel člověka bezesporu je, je ale vždy člověk přítelem svého psa? Mnohdy z

nevědomosti, bohužel, není. I proto vám náš časopis přináší konkrétní rady, jak psa vychovávat a být

mu průvodcem naším lidským světem. V časopise najdete oblíbené poradny, návodné seriály, jak psa

naučit konkrétní dovednosti, triky, cviky. Pravidelně se věnujeme výživě psa, možným nemocem či

fyzioterapii. Nechybí prezentace psích plemen, a to ani těch neznámých či dodnes pracujících po

boku člověka. Agility, klasický výcvik, dogfrisbee, lovecký či záchranářský výcvik a další aktivity,

sporty určené pro psí parťáky a jejich majitele mají u nás své pevné místo, stejně jako reportáže z

nich. Rozhovory se zajímavými lidmi, skutečné příběhy psů a jejich majitelů, tipy na výlety… Mít psa

je velké štěstí a být mu dobrým parťákem, průvodcem by mělo být povinností každého

zodpovědného majitele. Rádi vám v tom pomáháme každý měsíc už od roku 1954.

https://www.facebook.com/pespritelcloveka.cz/

HDR obchod má také široký výběr: kromě triček a baseballových čepic si můžete zakoupit mikiny

s kapucí a klokaní kapsou, bundy do deště a softshellové bundy na jaro a podzim. Mysleli jsme i na

hrnky na kávu a dále si můžeš vybrat ze dvou verzí věšáku na medaili (mohl jsi ho vidět na

Facebooku).

https://www.pespritelcloveka.cz/
https://www.facebook.com/pespritelcloveka.cz/




Konzultace

Odborníci z Fitminu Ti poskytnou užitečné informace co se týče správné výživy psů.

Neziskové organizace

Ve festivalové aréně zároveň najdeš tyto neziskové organizace, které podporujeme: Dočasky a.s.,

Funky dog, Bígl nouzi a Malina pro slona.Poskytnou Ti nějaké rady a informace, takže se staneš
ještě zodpovědnějším majitelem psa nebo třeba domů odjedete tři ☺ ! Či můžete zakoupením

předmětu podpořit pejsky v útulku. Ostatní neziskové organizace které podporujeme, ale nebudou

moci dorazit : Staň se Srdcařem, Běhejme a pomáhejme útulkům.

Stanové městečko

Pronajali jsme pro vás plac pro stanování - kousek od závodní trati Proto abyste si rezervovali místo,

musíte se přihlásit přes tento odkaz: https://forms.gle/mdJtvCujNtVu9CGU8

https://docasky.cz/cs/
https://funkydog.cz/
https://bigl-v-nouzi.estranky.cz/clanky/opusteni-biglove.html
https://malinaproslona.cz/
http://www.stansesrdcarem.cz/
https://www.behproutulky.cz/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FmdJtvCujNtVu9CGU8%3Ffbclid%3DIwAR1bMNBHtiYcH8SADJ8vxxs0SsZuHZ-Ab_yOkohT5hz3Eb_cN2eIFoEfqPs&h=AT1lUOrmGbu-x4ygL4g7AGIGiP10OBFzM6uShFmpkQFdjtyJffu22gXvdxr6hAMkg-PizeaYoGwK5NjVvjoWqgqEf98GcFFBbDfUjmvIAC8ZjCiAqFyDKdGyTGz3lqbHLNhu&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1Sa3AOZYSPIDPtfGf-tGeU6iXEPUKVrNUqyzJWFITQFM_RVsTQruoIHO8TklLKxy2JHvWKMp5jPxvV0DMHQfdn0dlRX6YrOb4HiTVHJeuGMBUhQ7ezMLk_jIzbX-tvBF-IJQwDeMOKwLYepRIWgGyZvec5UV_iqPzPNwWxC2h4h5ocrRdu7KQSMr9bM6ZEJ3h11zl4


Po zaplacení vám bude zaslána na email karta s číslem. Těm, kteří si místo ve stanovém městečku budou

chtít rezervovat a zaplatit přímo na místě, vydáme kartu přímo na "KASE".

Na místě také všem, kteří se do městečka registrují, předáme zalaminované karty, které si dají ke stanu
pro případnou kontrolu. Na místě jsou připraveny toalety i sprchy. Stanové městečko bude označeno a
ohraničeno a je v něm zakázáno volné pobíhání psů a rozdělávání ohně. V pátek 10. 9.
se navíc bude konat akce Ski areálu a to:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=236365408494361&set=pcb.236364721827763), takže si
přijdou na své i milovníci hudby! Už se na vás těšíme!

Dodatečné informace

Pokud si plánuješ nějaké nákupy v místě závodu bude k dispozici platba kartou i v hotovosti.

Pokud chceš na sebe nebo svého psa umístit GoPro nebo kteroukoliv jinou kameru, nalep na ní své

jméno a telefonní číslo. V případě, že ji při závodě ztratíš, bude lehké Tě najít.

Pokud najdeš něco, co nepatří tobě, odevzdej to prosím v centru závodu v registračním stanu. Jsme

si jistí, že pokud by jsi ty něco ztratil, taky bys byl rád, aby to někdo jiný našel a předal někomu, kdo

to může doručit zpět ☺.

HDR, jako pořadatel závodu, si zachovává právo odstranit některé překážky, upravit je nebo zrušit

celý závod v případě extrémního počasí, které by mohlo ohrozit jak účastníky, tak samotné

pořadatele. Záchranné plány najdete v registračním stanu, na startovní bráně, RaR stanu a ve

festivalové aréně.

HDR věří v duch Fair Play. Můžeš požádat o pomoc jakéhokoliv jiného závodníka v průběhu závodu.

Pomoc můžeš vyžádat pouze od dalšího závodníka, pomoc od diváku je zakázána. Jediná výjimka

platí, pokud se pes zaběhne, uteče majiteli z trasy závodu, pak mohou diváci pomoci zastavením psa.

Pokud odmítneš pomoci kterémukoliv ze závodníků v potížích nebo ohrozíš bezpečnost ostatních

(nedáváš pozor na svého psa, nezachováš bezpečnou vzdálenost, strkáš do ostatních nebo

zabraňuješ rychlejším závodníkům, aby Tě předběhli), můžeš být diskvalifikován. Pokud nepřekonáš
některou z překážek a nevykonáš daný počet u jednotlivé překážky, jako trest, tak pro tebe závod

https://www.facebook.com/photo/?fbid=236365408494361&set=a.138475584950011&__cft__[0]=AZXbNulFLZ1KYAxREyJU6N1DDg0eNueNEtMZiOz5n_7ufCevSxNPm3etMdnZsHxwfIS7yYu0edQkhOGBUTG-SHeeEq75FIaz5zh4Unts2dSBCilx0-x_4dpitGPOAA05Sk78UESCN69S_DyHMEFRQUUoQ6dvkWbfA6IPjEio_TmbFOq4yF69_DN2uRwvKyiMjnE&__tn__=-UK-R


take skončil. Medaile a finišerský balíček budou předány pouze tomu, kdo správně a podle pravidel

trať dokončí.

Všichni účastníci mají po celou dobu závodu k dispozici záchrannou služby bez ohledu na to, zda mají

dvě nebo čtyři nohy. Prosíme, pokud utrpíš zranění, okamžitě informujte jednoho z dobrovolníků,

abychom Ti mohli co nejdříve zajistit pomoc.

Pokud máš nějaké dotazy, neváhej nám na infocz@harddograce.cz do 9.9. září 2021. Později Ti

budeme schopni pomoci už jen na samotném závodu.

Uvidíme se na startu! Hodně štěstí!

mailto:infocz@harddograce.cz

