I Zawody Dogtrekkingu o Puchar Burmistrza Czechowic-Dziedzic

1. Warunki uczestnictwa w zawodach
Zawody rozgrywane są w ramach IX Międzynarodowego Memoriału Henryka Puzonia oraz Biegu
Koroną Jeziora Goczałkowickiego w Zabrzegu w dniu 26 września 2015r, pod Patronatem
Honorowym Burmistrza Czechowic-Dziedzic, Pana Mariana Błachuta
W zawodach może brać udział osoba, która:
– wyśle zgłoszenie uczestnictwa w zawodach na adres poczty elektronicznej
kontakt@mamkotanapunkciepsa.eu wraz z podaniem imienia i nazwiska, datą urodzenia, adresem
zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego, rozmiarem koszulki (s, m, l, xl, xxl), a także
imieniem psa oraz dokona opłaty startowej na konto bankowe 43 8453 0002 0000 2033 2000 0070 do
dnia 15 września 2015r. Odbiorcą przelewu jest: LUKS Zabrzeg: ul. Pytla 1, 43-516 Zabrzeg,
- z przyczyn organizacyjno – technicznych wprowadza się limit: 20 uczestników. Decyduje kolejność
zgłoszeń.
– ukończyła 18 lat lub jest w wieku 16-18 oraz posiada pisemną zgodę rodziców lub opiekunów
prawnych (osoby poniżej 16 roku życia mogą startować tylko pod stałą opieką rodziców lub
opiekunów prawnych, którzy również startują w imprezie),
– każdy uczestnik/uczestniczka startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku osób
niepełnoletnich – na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). Każdy uczestnik/
uczestniczka zawodów odpowiada za szkody poczynione przez siebie lub swojego psa podczas
trwania imprezy i ponosi wszelkie związane z tym koszty,
– na zawodach dopuszcza się start jednego zawodnika/zawodniczki z maksymalnie dwoma psami,
– podczas trwania całej imprezy uczestnik/uczestniczka ma obowiązek trzymania psa na smyczy,
zabrania się spuszczania psa,
– podczas zawodów zabrania się zmuszania psa do marszu/biegu, każde działanie na szkodę psa
(powodujące stres, strach, urazy fizyczne) będzie karane dyskwalifikacją,
– w sytuacji gdy pies, bądź człowiek nie mogą kontynuować marszu, należy natychmiast
poinformować o tym organizatora.
2. Warunki uczestnictwa psa
Do udziału w Dogtrekkingu dopuszcza się każdego psa, który:
– ma powyżej 1 roku, ale nie osiągnął wieku 9 lat. Jeżeli pies jest starszy, może wystartować tylko i
wyłącznie po okazaniu zaświadczenia od lekarza weterynarii o braku przeciwwskazań do startu na
określonym dystansie,
– w przypadku suk: zabrania się startu suk w ciąży, suk do 6 tyg. po porodzie, suk w okresie rui,
– posiada aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie

– prowadzony jest na smyczy lub na lince z amortyzatorem, w szelkach lub obroży; kategorycznie
zabrania się prowadzenia psa w kagańcu, kolczatce oraz obroży zaciskowej
- zabrania się udziału w imprezie psów o agresywnym wychowaniu – organizator ma prawo nie
dopuścić do zawodów psa, jeśli stwierdzi, że zagraża to bezpieczeństwu innych zawodników.
3. Wyposażenie uczestnika
Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do posiadania:
– książeczki z aktualnymi szczepieniami psa,
– karty uczestnictwa (do pobraniu w biurze zawodów w dniu zawodów, wypełnioną kartę zwraca się
na mecie),
– telefonu komórkowego (naładowanego!),
– miski oraz wody dla psa,
Wyposażenie zawodników może być sprawdzane przez sędziego przed startem.
4. Opłaty startowe
5 zł – ulgowy koszt uczestnictwa w zawodach dla aktywnych wolontariuszy działających w
schroniskach dla bezdomnych zwierząt,
20 zł – normalny koszt uczestnictwa w zawodach.
Wpłaty należy dokonać przelewem na konto bankowe LUKS Zabrzeg: ul. Pytla 1, 43-516 Zabrzeg
43 8453 0002 0000 2033 2000 0070
Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa nie podlegają zwrotowi.
W tytule płatności należy wpisać nazwisko/nazwiska osoby/osób, za które dokonywana jest opłata.
W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:
– pamiątkowy medal oraz koszulkę,
– ubezpieczenie NNW,
– poczęstunek,
5. Trasa
Do pokonania zawodnicy mają dystans 10.5km. Trasa pokrywa się z trasą dla biegaczy (opis trasy
oraz nagranie przebiegu trasy dostępne na www.memorialhenrykapuzonia.pl
6. Nagrody
W kategorii kobiet:
I miejsce - Puchar Burmistrza Czechowic-Dziedzic
II Miejsce - Puchar Burmistrza Czechowic-Dziedzic
III Miejsce - Puchar Burmistrza Czechowic-Dziedzic

W kategorii mężczyzn:
I miejsce - Puchar Burmistrza Czechowic-Dziedzic
II Miejsce - Puchar Burmistrza Czechowic-Dziedzic
III Miejsce - Puchar Burmistrza Czechowic-Dziedzic
7. Ruch drogowy
Podczas uczestnictwa w Dogtrekkingu należy dostosować się do przepisów Ruchu Drogowego
obowiązujących na całej trasie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i
wypadki.
8. Kary
Sędzia w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
– Upomnienie,
– Dyskwalifikację
Spożywanie alkoholu na trasie oraz terenie zawodów przez zawodnika/zawodniczkę jest jednoznaczne
z jego/ jej dyskwalifikacją.
9. Ochrona środowiska naturalnego
Zaśmiecanie terenu zawodów oraz trasy będzie karane dyskwalifikacją.
Zawodnicy/ zawodniczki zobowiązani/ zobowiązane są do sprzątania odchodów po swoim psie na
terenie zawodów oraz na całej trasie. Wyjątkiem są kompleksy leśne, w obrębie których nie ma
odpowiednich pojemników.
10. Protesty
Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania
zawodów. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego.
11. Informacje dodatkowe
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania
zawodów. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie jego
nieprzestrzegania. Dogtrekking odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyny.
Uczestnik Dogtrekkingu wypełniając kartę zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu i
wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach promocji i reklamy imprez
organizowanych przez Organizatora.
Organizator z Sędzią Głównym zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz
do jego zmian.

Zabrzeg, 22.07.2015
Koordynator zawodów: Anna Sztender

