Puchar Mazur w Dogtrekkingu 2013
Dogtrekking w Puszczy Boreckiej - 21.09.2013
Serdecznie zapraszamy na drugą edycję Pucharu Mazur w Dogtrekkingu 2013, która odbędzie się na
terenie Puszczy Boreckiej, w Folwarku Łękuk w sobotę 21.09.2013r. O godz. 9.00.
Dogtrekking to marsz na orientację z psem. Celem jest odnalezienie w terenie wszystkich
wyznaczonych punktów kontrolnych i dotarcie na metę w jak najkrótszym czasie. Uczestnicy
wyposażeni w mapę, sami wyznaczają sobie trasę do punktów.
Na mapie oprócz informacji istotnych dla przebiegu imprezy tj. punktów kontrolnych, zaznaczone są
także miejsca atrakcyjne przyrodniczo czy historycznie, dzięki czemu każdy z uczestników ma
możliwość powrotu w dane miejsce już po zawodach. Zawodnik, który pokona dystans i odnajdzie
wszystkie punkty kontrolne w najkrótszym czasie wygrywa zawody.
W zawodach może wziąć udział każdy. Nie ma ograniczeń co do wielkości psa, czy jego rasy.
Udział w Dogtrekkingu zapewnia świetną zabawę na
świeżym powietrzu, dostarcza wielu emocji, korzystnie
wpływa na kondycję fizyczną, umożliwia kontakt z
przyrodą, a przede wszystkim wzmacnia więź pomiędzy
przewodnikiem i jego psem. Mazurski Dogtrekking to
również okazja do poznania walorów krajobrazowych
Dzikich Mazur – najlepiej zachowanych pod względem
przyrodniczym,
krajobrazowym
i
kulturowym,
położonych w północno-wschodniej części Mazur.
Zapraszamy zarówno doświadczonych zawodników, jak i wszystkich rozpoczynających swoją
przygodę z dogtrekkingiem.
Puchar Mazur w Dogtrekkingu jest częścią Polskiej Ligi Dogtrekkingu. Oznacza to, że punkty
uzyskane
na
Mazurach
będą
wliczane
do
ostatecznej
klasyfikacji
Ligowej.
Przewidziane są trzy kategorie startowe: kobiet, mężczyzn i rodzinna oraz trzy dystanse:
FITNESS
(ok.
10km),
MID
(ok.
20
km)
oraz
LONG
(ok.
35
km).
Dla najlepszych przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody!

Informacje organizacyjne
Program zawodów:
09.00 - 9.30 rejestracja zawodników, odprawa weterynaryjna (obowiązkowa)
09.30 - 9.55 - odprawa techniczna (obowiązkowa)
10.00 - START Dogtrekkingu we wszystkich kategoriach tj.:
---- LONG (mężczyźni, kobiety) ok. 35 km
---- MID (mężczyźni, kobiety) ok. 20 km
---- FITNESS (mężczyźni, kobiety, kategoria rodzinna) ok. 10 km
Rozdanie nagród i uhonorowanie zawodników odbywa się po powrocie wszystkich uczestników danej
kategorii.
Poczęstunek dla uczestników zawodów.
Sprzęt i psy:
Zawodnicy powinni być wyposażeni w wygodny, sportowy strój, kompas oraz telefon komórkowy.
Dla psów należy zabrać: uprząż lub obrożę, elastyczną smycz lub linkę, ważne szczepienie przeciwko
wściekliźnie, wodę na drogę.
Biuro zawodów:
Biuro zawodów znajduje się na punkcie START/META, w Folwarku Łękuk, Łękuk Mały 8, gmina Wydminy.
Dojazd:
http://goo.gl/maps/jjfzB
Regulamin zawodów oraz zapisy są dostępne na stronach:
www.dogtrekking.org.pl oraz www.lupusek.com w zakładkach: Puchar Mazur 2013.
Zapisy prowadzimy poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub przed startem w Biurze Zawodów.
Opłaty startowe:
Start zawodnika w każdej konkurencji - 40 zł;
Każda kolejna osoba w kategorii Rodzinnej - 5 zł;
Uczestnicy poniżej 16 roku życia (startujący pod opieką Opiekuna) nie ponoszą kosztów
Opłata może być dokonana w formie przelewu na konto Organizatora (dane do przelewu będą udostępnione
po rejestracji zawodnika) lub wpłaty gotówkowej w Biurze Zawodów podczas rejestracji.
Zapytania odnośnie organizacji zawodów można kierować pod numer telefonu: 600589618 (Alicja)
Miejsca noclegowe:
Folwark Łękuk
Ośrodek Aktywnej Rekreacji
Łękuk Mały 8, 11-510 Wydminy
www.lekuk.pl, e-mail: lekuk@lekuk.pl
Telefon kom.: +48 600 931 848, +48 604 522 695
Współrzędne GPS: N 54° 03.267, E 22° 08.479

Partnerzy:
Polska Liga Dogtrekkingu
Partnerstwo Dzikie Mazury: www.dzikie-mazury.pl
Folwark Łękuk
Urząd Gminy Wydminy
Nadleśnictwo Borki
Republika Ściborska

Organizator zawodów:
Hodowla Psów Lupusek
www.lupusek.com
tel. 600589618
e-mail: lupusek.kennel@gmail.com

Sponsorzy:

•
•
•
•
•
•

Starostwo Powiatowe w Giżycku
Folwark Łękuk
Urząd Gminy Wydminy
Kuźnia Dusz - sklep zoologiczny,
szkolenie i hodowla psów rasowych, Ełk
Grażyna i Waldemar Samborscy, Sklep
wielobranżowy, Wydminy
Centrum Rozwoju Prestige - szkolenia,
coaching, outdoor

Współpraca Medialna:

Współorganizator:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Współpraca:
Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Społecznej
Centrum Rozwoju Prestige

