Regulamin Zawodów Dogtrekkingowych
Giżycko 05.09.2015 r.
Zawody organizowane przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Wydział Nauk Społecznych w Giżycku skierowane są do właścicieli psów i mają na
celu promocję walorów przyrodniczych i krajobrazowych miasta Giżycko i okolic oraz
propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia z udziałem psa.
1. Organizatorem zawodów jest Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w
Poznaniu Wydział Nauk Społecznych w Giżycku.
2. Uczestnikiem może być osoba fizyczna bez względu na wiek i płeć. Osoby
poniżej 16 roku życia mogą startować wyłącznie w kategorii Rodzinnej, pod
stałą opieką Rodziców lub Opiekunów prawnych startujących w zawodach.
Młodzież w wieku 16 – 18 lat może startować w zawodach wyłącznie po
przedstawieniu pisemnej zgody Opiekuna.

3. Zapisy dokonywane są do 25 sierpnia 2015 r. Zapisać można się wysyłając
wiadomość e – mail z oświadczeniem o chęci uczestnictwa w zawodach i
akceptacji niniejszego Regulaminu.
4. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku osób
niepełnoletnich na odpowiedzialność opiekuna). Organizator Zawodów nie
ponosi

odpowiedzialności

za

ewentualne

szkody

poniesione

podczas

Zawodów.
Jeden zawodników może wystartować maksymalnie z dwoma psami.
Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad fair play, poszanowania
środowiska naturalnego, zachowania kultury osobistej oraz poruszania się
zgodnie z wyznaczoną przez organizatora trasą.
Zawodnicy w trakcie trwania Zawodów nie mogą zanieczyszczać trasy
wyścigu. Zabronione jest używanie szklanych pojemników na trasie zawodów
jak i poza nią. Zawodnicy zobowiązani są również do sprzątania po swoich

psach w miejscach objętych takim obowiązkiem. Pojemniki na odchody będą
do odebrania przed rozpoczęciem zawodów w punkcie start / meta.
Każdy uczestnik Zawodów ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę
wyrządzoną osobom trzecim przez siebie, dzieci będące pod jego opieką oraz
przez swoje psy.
Podczas imprezy zabrania

się

spożywania

alkoholu oraz substancji

odurzających. Złamanie zakazu jest podstawą do dyskwalifikacji zawodnika.
5. W przestrzeni odbywania się zawodów wyznaczone są punkty kontrolne. Przy
każdym punkcie kontrolnym będzie stała wyznaczona do tego wcześniej przez
Organizatora

osoba,

która

wręczy

Uczestnikowi

odpowiedni

bilet

potwierdzający jego przejście przez punkt kontrolny.
Brak potwierdzenia w postaci biletów z kolejnych punktów kontrolnych
zostanie uznane za jego pominięcie.
Każdy punkt kontrolny ustawiony będzie w widocznym miejscu.
6. Do wyboru są dwa warianty trasy:
krótka (dla uczestników z dziećmi) – ok. 2,250 km do przejścia,
długa – dwa okrążenia po 4,250 km do przejścia.
Podane odległości dotyczą orientacyjnej długości przejścia trasy.

7. Trasa
Start odbywa się wspólnie dla wszystkich kategorii i dystansów. Wybór
dystansu Uczestnicy dokonują przed startem. Dystansu nie można zmienić w
trakcie Zawodów. Przygotowana trasa oznaczona będzie przez umieszczenie
na niej punktów kontrolnych.
Zawodnik, który rezygnuje z udziału w Zawodach lub przerywa swój udział a
trakcie trwania Zawodów, ma obowiązek telefonicznego lub osobistego
powiadomienia o tym fakcie organizatora.
Zwycięzcą jest osoba (w kategorii indywidualnej) lub rodzina (w kategorii
rodzinnej), która w najkrótszym czasie pokona trasę bez pominięcia
jakiegokolwiek punktu kontrolnego wyznaczonego dla danej trasy i przejdzie
linię mety.

8. Limity czasowe
W trakcie Zawodów obowiązują następujące limity czasowe w poszczególnych
kategoriach:
Trasa krótka – 45 min.
Trasa długa – 1,5 godz.
Po upływie tego czasu Zawodnicy nie zostaną sklasyfikowani. Organizator ma
obowiązek skontaktować się z Zawodnikiem na podany przez niego przed
startem numer telefonu komórkowego, który po wyznaczonym dla danej trasy
czasie nie przekroczył linii mety.

9. Psy
Do udziału w zawodach dopuszcza się wszystkie psy bez względu na
wielkość, rasę lub jej brak. Dopuszcza się start jednego zawodnika z
maksymalnie dwoma psami. Warunkowo dopuszcza się start dwojga
uczestników z jednym psem, pod warunkiem wspólnego uczestnictwa na całej
trasie (każdy uczestnik liczony jest jednak w klasyfikacji indywidualnie).
Wszystkie psy biorące udział w zawodach muszą posiadać aktualne
zaświadczenie

o

szczepieniu

przeciw

wściekliźnie

pod

rygorem

niedopuszczenia do startu.
Przez cały czas trwania zawodów oraz przed i po imprezie, podczas
przebywania w miejscu publicznym, 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.
Wskazane jest prowadzenie psa na szelkach oraz smyczy z amortyzatorem,
zakazane są kolczatki i obroże zaciskowe pod rygorem dyskwalifikacji.
W przypadku braku możliwości kontynuowania marszu przez psa zawodnik
ma obowiązek zejść z trasy i niezwłocznie poinformować o tym organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia ze startu Zawodnika, jeśli
uzna, że wiek lub stan zdrowotny psa stwarza zagrożenie dla zwierzęcia.
Zabrania się startu psa w kagańcu, kolczatce lub obroży zaciskowej.

10. Wyposażenie
Każdy Uczestnik ma obowiązek zabrać ze sobą:
- mapę (otrzymaną przez organizatora),
- sprawny telefon komórkowy,
- wodę dla psa, odpowiednią ilość karmy dla psa oraz miskę.
11. Kategorie uczestników:
- singiel - kobieta,
- singiel - mężczyzna,
- para, rodzina z dzieckiem.
12. Przewidziane są nagrody rzeczowe dla miejsc od 1. do 3. Spośród
wszystkich kategorii.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego
Regulaminu.
Kontakt do organizatora: promocja.gizycko@wsb.net.pl

