III Trzebnickie Zawody w Dogtrekkingu – 27 maj 2017
Organizatorem jest Gmina Trzebnica i Stowarzyszenie ,, Trzebnicki Klub Psa” przy współudziale
sponsorów.
Miejsce startu i mety : psi park, ul. Leśna, Trzebnica. Biuro zawodów czynne w dniu imprezy : od
godz. 8.00 do 14.00.
Kontakt
Oficjalna strona internetowa: www.trzebnickiklubpsa.pl
Oficjalny e-mail: biuro@trzebnickiklubpsa.pl
1. Trasa zawodów
Mini-dystans około 8 km z rozmieszczonymi na trasie punktami kontrolnymi.
Midi-dystans około 18 km z rozmieszczonymi na trasie punktami kontrolnymi.
2. Kategorie
Midi Indywidualna - Kobiety : 1 osoba + 1 lub 2 psy
Midi Indywidualna Mężczyźni : 1 osoba + 1 lub 2 psy
Midi Drużynowa : 2 do 4 osób + max. 4 psy
Mini Drużynowa : 2 do 4 osób + max. 4 psy
3. Nagrody
Organizator przewidział nagrody za zdobycie I, II i III miejsca w każdej z kategorii. O wygranej stanowi
suma punktów za pokonanie trasy w najkrótszym czasie oraz za prawidłowe odpowiedzi na pytania w
punktach kontrolnych. Czas przekroczenia mety w kategorii drużynowej, to czas przybycia na metę
ostatniego zawodnika w drużynie.
Dla wszystkich zawodników przewidziane są pamiątkowe dyplomy oraz poczęstunek. Za udział nie
będzie pobierana opłata startowa.
4. Warunki uczestnictwa
a) Uczestnikiem będzie osoba, która dopełni następujące warunki:
- dokona zgłoszenia poprzez e-mail, formularz internetowy lub osobiście w dniu startu w biurze
zawodów;
- zaakceptuje poniższą klauzulę: „Informuję, że znam regulamin i zobowiązuję się do jego
przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji.
Oświadczam, że jestem zdolny do startu w zawodach sportowo-rekreacyjnych i biorę w nich udział na
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własną odpowiedzialność. Zwalniam organizatorów z wszelkiej odpowiedzialności na wypadek strat,
zranień, utraty zdrowia lub szkód związanych z moim uczestnictwem w imprezie. Swoim podpisem
zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu imprezy i wypełniłem formularz
zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.”
b) Prawo do startu w biegu/marszu na orientację mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale
wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, poniżej 16 lat tylko pod stałą
opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w imprezie.
5. Psy
Do udziału dopuszcza się wszystkie psy (bez względu na wielkość i rasę) zdolne do przebycia
planowanej trasy. Minimalny wiek uprawniający psa do startu to 12 miesięcy, maksymalny wiek
uprawniający psa do startu to 10 lat. Jeżeli pies jest młodszy lub starszy, może brać udział w biegu po
okazaniu przed startem przez jego właściciela pisemnego zaświadczenia od lekarza weterynarii o
braku przeciwwskazań do startu na określonym dystansie, wystawione najpóźniej na 14 dni przed
zawodami.
Zabrania się startu suk w ciąży oraz do 6 tyg. po porodzie.
Uczestnik pokonuje trasę prowadząc psa na smyczy - preferowana smycz z amortyzatorem
zaczepiona do pasa biodrowego. Dopuszcza się trzymanie smyczy w ręce.
Psa prowadzimy w szelkach (dopuszcza się wszystkie typy) lub w obroży.
Zabrania się startu psa w kagańcu, kolczatce lub obroży zaciskowej.
Wszystkie psy biorące udział w imprezie muszą posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu
przeciw wściekliźnie, które należy okazać podczas kontroli weterynaryjnej przed startem.
Przez cały czas trwania zawodów tj. od przybycia zawodnika na miejsce, aż po wyjazd, zawodnik ma
obowiązek trzymać psa/psy na smyczy.
Podczas zawodów zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz jakiekolwiek działanie powodujące
ból lub stres u zwierzęcia.
Każdy zawodnik odpowiada za zachowanie swojego psa oraz ewentualne szkody przez niego
wyrządzone.
W przypadku braku możliwości kontynuowania marszu przez psa zawodnik ma obowiązek zejść z
trasy i niezwłocznie poinformować o tym organizatora.
6. Wyposażenie
Każdy uczestnik ma obowiązek zabrać ze sobą na trasę: mapę otrzymaną od organizatora, telefon
komórkowy, miskę i wodę dla psa, opcjonalnie także but dla psa/psów, plaster z opatrunkiem.
Wyposażenie zawodników może być sprawdzane przez sędziego przed startem.
7. Trasa
Start odbędzie się ze startu wspólnego.
Trasa będzie oznakowana poprzez umieszczenie na niej punktów kontrolnych. Uczestnicy otrzymają
od organizatorów mapę z zaznaczonymi na niej punktami kontrolnymi. Na jej odwrocie będzie
można zapisywać odpowiedzi na pytania umieszczone na tabliczkach w punktach kontrolnych.
Uczestnicy obowiązkowo zdają sędziemu lub jego asystentowi mapę z odpowiedziami od razu po
przekroczeniu linii mety.
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Zamknięcie trasy nastąpi po zgłoszeniu się wszystkich uczestników na mecie.
Limit czasu dla obu tras: średniej i mini wynosi 4 godziny.
Zawodnik, który w trakcie pokonywania trasy rezygnuje z udziału w imprezie ma obowiązek
poinformować o tym osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie organizatora. Poinformowanie
organizatora o wycofaniu się przez startującego z dalszego udziału w imprezie jest równoznaczne z
rezygnacja z imprezy.
Organizator nie przewiduje odbierania uczestników z trasy biegu.
Trasa biegu prowadzi drogami polnymi i leśnymi oraz chodnikami. Bieg będzie się odbywać przy
nieograniczonym ruchu drogowym.
Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość wyjechania
pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań oraz bezwzględnie przestrzegać
przepisów ruchu drogowego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

Przybliżony program zawodów:
Godz. 8.30 – 9.20 rejestracja uczestników
Godz. 9.20 odprawa weterynaryjna i techniczna
Godz. 9.30 start na wszystkich dystansach
Godz. 13.00 wręczenie nagród, zakończenie zawodów

Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz
odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów,
służb porządkowych oraz medycznych. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej
(w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania
środowiska naturalnego.
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