Oravský dogtrekking 26.06-28.06 2008
Long – Turistická (Mid)
Usporiadateľ:

Siberian Husky Polárna Hviezda Bučany,
Pod záštitou obce Oravská Lesná, Chaty Kohútik.

Termín:
Miesto:

27.06. – 29.06. 2008
Štart a cieľ v stredisku Orava Snow Oravská Lesná, prezentácia v priestoroch
Chaty Kohútik

Prezentácia:

Long - 26.06. 2008 (štvrtok), od 19:00 – 22:00 hod.
Turistická(Mid) – 27.06.2008 (piatok) od 18:00 hod

Štart:

Long – v piatok o 8:00hod
Turistická (Mid) v sobotu o 8:00 hod.

Vyhlásenie:

29.06.2008 v nedeľu o 9:00 hod.

Štartovné:

Long – 350,-skk, Turistická(Mid) – 200,-skk, Platba poštovou poukážkou na adresu
Anton Miklovič, Chata Kohútik, Oravská Lesná 029 57. Zahraničný účastníci platia na mieste. Za prihláseného účastníka budeme považovať iba toho kto sa prihlási a zaplatí štartovné do uzávierky! Po uzávierke sa štartovné zvyšuje o 100,-skk

Kategórie:

Long:
Turistická:

DTM 1 - muži do 40r
DTM 2 – muži nad 40r
bez kategórii

DTW 1 – ženy do 35r
DTW 2 - ženy nad 35r.

Uzávierka prihlášok: 10.06.2008
Trasa: Oproti minulému roku povedie trasa aj cez územie Poľska, pohorím Oravských a Kysuckých Beskýd a tento krát aj s povinným bivakom. Itinerár bude odovzdaný každému účastníkovi na
meetingu. Long cca 95km, Turistická (Mid) cca 40km. Pre začínajúcich bude umožnené v prípade
potreby skrátenie trasy. Účastník je povinný sa po trati pohybovať sám max. vo dvojici! Bude pripravených niekoľko kontrolných bodov, zásoby a vodu je možné doplňovať od domorodcov ako aj v
pohostinstvách.
Veterinárne podmienky: platné očkovanie nie staršie ako 1rok, nie mladšie ako 3 týždne. Minimálny vek psa 1rok. Dogtrekkingu sa nesmú zúčastniť psy s kupírovanými ušami!
Ubytovanie: Na chate Kohútik, v stanoch alebo pod širákom zdarma. Cenu ešte nemáme stanovenú.
Dostatočná kapacita sociálneho zariadenia.
Stravovanie: Chata kohútik, možnosť využitia ohniska. V sobotu Vás čaká zábava a pečené prasiatko. Každý večer švédske ohne gitara.
Povinná výstroj: karimatka, spacák, čelovka, fľaša s vodou, ľudská strava, strava pre psa, miska pre
psa, lekárnička( doporučujeme dodržiavať súťažný plán dogtrekkingu v Čechách)
Doporučená výstroj: pevná obuv, pršiplášť, mobilný telefón, celta alebo stan.
Príďte aj Vy spoznať krásy Oravy a jej okolia a zoznámiť sa s novými ľuďmi !
Na tento nezabudnuteľný víkend Vás pozýva Anton Miklovič a Peter Vrábeľ spolu s ďalšími parťákmi !
Kontakt:
email:
tel:

Peter Vrábeľ, Oravská Lesná Brišovka 1137, 029 57 ,
dogtrekking@azet.sk,
0915 037 383

