REGLAMENT III CANICRÒS CALDES DE MALAVELLA (8’5 KM CURSA TRAIL)
(6 DE MARÇ DE 2016)

•

Per als corredors serà norma que el gos/sa sempre vagi al seu davant.

•

La cursa comptarà amb 2 punts d’avituallament, un al mig del recorregut i l’altre al
final on tant persones com gossos podran hidratar-se. Serà responsabilitat de
l’esportista tirar les restes d’avituallament a les papereres habilitades.

•

El propietari del gos/sa serà l’únic responsable del mateix/a.

•

El gos/sa ha d’anar lligat en tot moment de la durada de l’esdeveniment. Per la
modalitat cursa, s’haurà de dur el gos lligat amb sistema Canicròs (arnés + línia de tir),
per la modalitat marxa o passejada, es podrà portar qualsevol tipus de material.

•

És recomanable que just abans de la marxa, igual que les persones, el gos/a no mengi
en abundància, doncs podria ser perjudicial, cal que ho faci mínim un parell d’hores
abans.

•

Tots els participants, tant persones com gossos/es, han de ser respectuosos entre ells.
No s’admetran conductes violentes de cap tipus. L’associació es permet el dret
d’admissió en casos contraris.

•

El temps d’arribada es determinarà en travessar el gos la línia de meta, sempre i quan
el propietari hi vagi seguit.

•

El temps límit per completar el recorregut són dues hores i mitja.

•

Els gossos, que sense ser perillosos, tendeixin a ser conflictius davant d’altres, hauran
de fer la sortida amb morrió o bé sortir al final. L’esportista considerarà la
conveniència de mantenir el morrió durant tota la carrera, sempre i quant no dificulti
la respiració normal del gos ni panteix, aquest haurà de ser de tipus cistell.

•

Si algun esportista abandona haurà d’avisar al control més pròxim o a l’organització.

•

Hi haurà obsequi per participació. Primer premi per a la primera parella (persona i gos)
que arribin a meta, segon premi per a la segona parella en arribar i tercer premi per a
la tercera, ant en la categoria femení com masculí.

•

L’anul·lació de la inscripció per part de l’esportista, un cop tancat el plac d’inscripcions,
no implicarà la devolució del import. L’anul·lació de la prova per part de l’organització,
suposarà la devolució del import.

•

L’organització de la cursa no es fa responsable de danys que es puguin ocasionar
gossos o esportistes durant el transcurs de la mateixa, ni en moments previs o
posteriors.

•

Caldrà arribar mínim 1 hora abans de la marxa per tal que els veterinaris puguin fer un
control a cada gos/sa.

•

Cada persona que participi en la marxa cal que porti documents d’identitat per poder
participar.

•

Cal portar els documents del gos/a. El gos/a ha de tenir al dia la cartilla de vacunacions
i controls veterinaris (recomanable estar vacunat de la Tos de les Gosseres), ha d’estar
lliure de qualsevol malaltia contagiosa. Si el gos no porta implantat microxip
l’organització no se’n farà responsable.

•

Poden participar gossos de totes les races (gran, mitjana o mini) sempre i quant no
pateixi cap malaltia per la qual pugui ser perjudicial realitzar la marxa.

•

Per poder participar el gos/a a la modalitat cursa ha de tenir més de 12 mesos d’edat,
de no ser així serà decisió del veterinari/a donar l’apte d’aquell gos/sa per participar.

•

La marxa és tant per nens com adults, amb o sense gos. És a dir, s’accepta participació
de persones sense gos/a també.

•

El dorsal que l’organització dona als participants ha d’estar visible durant la cursa en
tot moment, sobretot a l’arribada.

•

Durant la marxa, es penalitzarà no facilitar o dificultar un avançament, així com ocupar
tota la part de la pista per tal de no deixar passar als demès participants.

•

Estarà penalitzat el canvi de gos entre persones dins la prova. En cap cas el mateix
gos/sa podrà competir en el mateix esdeveniment amb dos corredors diferents.

•

No està permès forçar al gos a continuar si no pot anar més ràpid, ni empènyer-lo des
de darrere o estirar d’ell/a forçosament.

Ho organitza:

