
 

3. Mistrovství ČR Chodských psů v canicrossu, bikejöringu a 

scooteru 

Srdečně zveme všechny příznivce chodských psů na 3. ročník Mistrovství ČR Chodských 

psů v individuálním mushingu. Akce se bude konat v rámci závodu JÖRINGOVÝ TRHÁK, 

který je otevřen pro všechny psy a kategorie a v rámci kterého proběhnou i další mistrovství 

plemen.  

Pro aktuální informace prosím sledujte facebookovou událost : 

JÖRINGOVÝ TRHÁK 3. EPIZODA 

Kdy: 

pátek 28. října 2022 (státní svátek) 

bikejöring + scooter dopoledne 

canicross odpoledne (bude upřesněno) 

Kdo: 

v rámci MČR budou vyhlášení Chodští psi s PP členů i nečlenů KPCHP (členové mají 

zvýhodněné startovné) 

Kde: 

Vigvam resort, Němčice 152, okr. Kolín MAPA, GPS: 50.0820542N, 15.2957506E 

Mistrovské disciplíny: 

canicross muži (CCM) 

canicross ženy (CCW) 

canicross junioři (CCJ, 11-18 let, kluci a holky dohromady) 

bikejöring (BKJ, muži + ženy dohromady) 

scooter (SC, muži + ženy dohromady) 

 

pozn. Mistr ČR bude v každé výše uvedené kategorii vyhlášen v případě, že budou startovat 

minimálne 4 závodníci. V případě, že bude účastníků méně, kategorie bude sloučena s 

nejbližší kategorií (např. BKJ + SC) 

pozn. děti do 11 let se mohou zúčastnit závodu dětí s délkou tratě úměrnou dle věku, ale 

nebudou se vyhlašovat jako mistři ČR; s dětmi může běžet doprovod a pomáhat brzdit psa 

https://fb.me/e/16ngheWPC
https://mapy.cz/s/mukoracade


Délka a terén tratě: 

Jednoduchá, nenáročná, vedena po lesních i zpevněných cestách 

3,6  km pro všechny kategorie kromě CCJ 

1,8 km pro CCJ 

Startovné: 

všechny kategorie kromě CCJ – 350 Kč za start pro nečlena KPCHP, 300 Kč pro člena 

KPCHP 

CCJ – 150 Kč 

děti – zdarma 

Intervaly: 

Starty BKJ a SC budou v intervalu 60 sekund s odpočítáváním pomocí displeje a startéra. 

Start CC kategorií bude v intervalu 30 sekund s odpočítáváním pomocí displeje a startéra. 

Značení tratě: 

terčíky, páska, mouka 

 odbočení vlevo = červený terč na levé straně tratě, odbočení vpravo = červený terč na 

pravé straně tratě, rovně = modrý terč na jedné libovolné straně tratě, pozor = žlutý terč 

  

Povinná výbava: 

Závodníci v kategorii BKJ a SC musí při závodu používat vodítko o délce max. 2,7 m v 

nataženém stavu (může být namátkově zkontrolováno). Přilba je povinná výstroj pro 

všechny kategorie kromě canicrossu, bez přilby nebude závodník připuštěn na start. 

Závodníci v CC kategoriích musí při závodu používat vodítko o délce max. 2 m v nataženém 

stavu (může být namátkově zkontrolováno). 

Více startů: 

Pes může závod absolvovat pouze jednou -  buď v kategorii SC, anebo BKJ, anebo CC - 

vyjma kombinace s kategorií dětí. 

Starty psovoda ve více kategoriích jsou povoleny. Kombinace BKJ/SC disciplín a CC je 

vzhledem k časovému rozestupu startů zcela reálná. 

Způsob měření: 

Závod bude měřen čipovou časomírou. Startovní číslo je nepřenosné na jinou osobu a musí 

být umístěno viditelně na hrudi závodníka. Startovní čipy jsou vratné, pokuta za nevrácení 

čipu je 500,- Kč. 

Chování na trati: 

Při předbíhání nesmí dojít k situaci, kdy předbíhající/předbíhaný pes či závodník obtěžuje, či 

dokonce ohrožuje toho druhého pod trestem diskvalifikace. Své tempo vždy přizpůsobte 

tempu psa. Pes nesmí být tažen psovodem pod hrozbou diskvalifikace. 

Vyhlašování: 

Vyhlášení kategorií BKJ a SC proběhne před startem CC kategorií. 



Vyhlášena budou vždy první 3 místa v jednotlivých kategoriích v rámci celého závodu 

“Jöringový trhák” (napříč všemi plemeny). MČR chodských psů se vyhlásí zvášť a oceněni 

budou všichni zúčastnění, přičemž tituly získají vždy první 3 v kategorii. V kategorii dětí bude 

oceněn každý odvážlivec. 

 

 


