I Dogtrekking z Animaniakami
Wronki 02.10.2022

Cele szczegółowe:
 Zwiększenie popularyzacji sportów z psami wśród dzieci i
dorosłych,
 Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego sposobu
spędzania czasu wolnego oraz rekreacji z psem

Organizator
1.
Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Animaniacy z Wronek
z siedzibą we Wronach przy ul. Plac Wolności 4B, 64-510
Wronki, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000766909,
NIP: 7872130183, REGON: 382335090.

Informacje podstawowe
2.
Zawody Dogtrekkingu i Canicross skierowane są do właścicieli,
posiadaczy i miłośników psów z terenu całej Polski.

Uczestnictwo
3.
1) Uczestnikiem wydarzenia może być każda osoba
fizyczna która ukończyła 18 lat bez względu na płeć.
2) Osoba niepełnoletnia, która nie ukończyła 18 roku życia
może wziąć udział w wydarzeniu, jeżeli najpóźniej w
dniu zawodów dostarczy organizatorom pisemną zgodę
prawnego opiekuna na udział w zawodach.
3) W biegu malucha na dystansie 1 km mogą wziąć udział
dzieci do 10 roku życia, jeżeli najpóźniej w dniu
zawodów dostarczą organizatorom pisemną zgodę
prawnego opiekuna.
4) Bieg Dogtrekking i Canicross odbywają się z udziałem
psa.
Miejsce
4.
1) Wydarzenie odbędzie się na terenie Nadleśnictwa
Wronki – parking leśny przy Stadionie Akademii Lecha
Poznań przy ul. Rzecińskiej.
2) Na miejscu wydarzenia organizator będzie miał Biuro
Zawodów, które zostanie odpowiednio oznaczone.

Dystanse
5.
a. Dogtrekking – 10 km
b. Canicross – 6 km
c. Bieg malucha – 1 km
Trasa
6.
1) Start biegów odbywać się będzie w formie mass start –
startu wspólnego – oddzielnie dla każdego dystansu.
2) Przygotowana trasa Canicross będzie oznakowana w
punkach rozwidleń czerwono białą taśmą.
3) Na trasie Dogtrekkingu będą umieszczone punkty
kontrolne ( PK ), które będą odpowiadać punktom
zaznaczonym na mapie przekazanej od organizatora.
Punkty kontrolne nie mogą być oddalone od trasy
przejścia nie dalej niż 5m.
4) Zawodnik który w trakcie biegu zmuszony będzie do
rezygnacji z dalszego udziału w wydarzeniu ma
obowiązek zejść z trasy i telefonicznie powiadomić
organizatora o swoim położeniu.

Limity czasowe
7.
Dla każdej dyscyplin organizator przewidział następujące limity
czasowe:
a. Dogtrekking – 5h
b. Canicross – 60 min
c. Bieg malucha – brak limitu czasowego
* czas mierzony jest od momentu startu do przekroczenia linii mety

Zasady udziału psa w zawodach
8.
1) W Dogtrekkingu i Canicross wziąć udział może każdy pies bez
względu na wielkość czy rasę.
Dozwolony jest start maksymalnie 2 psów na jednego
przewodnika / zawodnika.
2) Warunkowo dopuszcza się do startu dwóch uczestników z
jednym psem, pod warunkiem że oboje wspólnie pokonają całą
trasę.
3) Podczas Dogtrekkingu jak i Canicross zabrania się:
a. startu suk w ciąży oraz do 6 tyg. po porodzie,
b. obroży zaciskowych / łańcuszków / kolczatek
c. spuszczania psa ze smyczy podczas przebywania na trasie
biegów jak i w miasteczku biegowym
d. udziału psom, które muszącym używać kagańca

e. zmuszania psa do wysiłku większego niż zwierzę może
wytrzymać oraz działań powodujących u niego jakikolwiek
ból czy stres
f. używania do nawigacji urządzeń z nadajnikiem GPS Dogtrekking
Każdy pies biorący udział w biegach musi posiadać aktualne
zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie.
4) Zaleca się, aby pies startujący w Dogtrekking i Canicross miał
skończone 12 miesięcy.
5) Dopuszczanie do startu młodszego psa niż jest zalecane będzie
indywidualnie rozpatrywane przez organizatora zawodów.
Dogtrekking
9.
1) Zawodnicy biorący udział w kategorii Dogtrekking pokonują
trasę, zaliczając punkty kontrolne zaznaczone na mapie
otrzymanej od Organizatora na odprawie technicznej. Punkty są
ponumerowane - nie ma określonej kolejności zdobywanych PK.
2) Zwycięzcą jest osoba, która w jak najkrótszym czasie pokona
wyznaczoną trasę i nie pominie żadnego z punktów
kontrolnych.

Punkty kontrolne
10. Dogtrekking

1) Punktem kontrolnym ( PK ) nazywamy biały kartonik
powieszony na drzewie z dwuelementowym kodem ( litery lub

cyfry ). Do PK wliczany jest również marker, którym należy
potwierdzić symbol na karcie startowej lub tez w odpowiednim
miejscu na otrzymanej mapie.
2) Brak potwierdzenia któregokolwiek z PK w wymieniony sposób
świadczyć będzie o jego pominięciu.
3) PK będą ustawione w widoczny sposób – w charakterystycznym
miejscu – by uczestnik wydarzenia mógł go jednoznacznie
zidentyfikować i zaznaczyć na mapie.
4) W przypadku pominięcia przez uczestnika punktu kontrolnego
( PK ) organizator naliczy karne 2 minuty za każdy pominięty
punkt kontrolny.
11. Canicross
3) W biegu Canicross zawodnicy pokonują trasę wyznaczoną przez
Organizatorów.
4) Zabrania się samowolnej zmiany trasy przez uczestników w
szczególności poprzez skrócenie trasy przez las, czy
nieprawidłowe wybranie trasy na rozwidleniu.
5) Zwycięzcą jest osoba, która w jak najkrótszym czasie pokona
wyznaczoną trasę.
12. Bieg Malucha
1) Uczestnicy biegu Malucha pokonują trasę wyznaczoną przez
organizatora.
2) Zabrania się samowolnej zmiany trasy przez uczestników.
3) Zwycięzcą jest osoba, która w jak najkrótszym czasie pokona
wyznaczoną trasę.
4) W biegu Malucha nie uczestniczą psy.

Wyposażenie
13.
Każdy uczestnik Dogtrekkingu ma obowiązek zabrać ze sobą na
trasę:
a.
b.
c.
d.

mapę otrzymaną od organizatora
telefon komórkowy
wodę dla psa
zapasową smycz

Wpisowe
14.
Organizator przewiduje wpisowe w następujących
wysokościach:
a. pakiet podstawowy: 55 zł ( numer startowy, drobne gadżety
od organizatorów, woda )
b. pakiet rozszerzony : 100 zł ( numer startowy, drobne gadżety
od organizatorów, woda, czapka z logo biegu )
c. bieg malucha – organizator nie przewiduje opłat startowych
– mile widziane jest wsparcie rzeczowe ( karma, koce, psie
akcesoria ), które po biegu zostaną przekazane do schroniska
dla zwierząt Azorek w Obornikach.

Nagrody
15.
1) Każdy zawodnik otrzymuje pamiątkowy medal.
2) Dla trójki najszybszych mężczyzn i kobiet w każdej kategorii
organizator przewidział dodatkowe nagrody rzeczowe.
W biegu Malucha każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy medal i
nagrody rzeczowe. Najszybszy chłopiec i dziewczynka otrzymają
ponadto nagrody niespodzianki.
Limity uczestników
16.
Ze względu na bezpieczeństwo ludzi i psów organizator
przewidział limity uczestników w każdej kategorii :
a. Dogtrekking – 200 os.
b. Canicross – 50 os.
c. Bieg malucha – 20 os.

Zapisy
17.
1) Wpłaty oraz zapisy będą możliwe tylko w postaci on-line na
stronie time4run.com.pl.
2) Rejestracja na bieg malucha odbędzie się w dniu wydarzenia w
Biurze Organizatorów.
3) Rejestracja i uiszczenie opłaty startowej są równoznaczne z
oświadczeniem o zapoznaniu się i zatwierdzeniu regulaminu

biegu, a także z oświadczeniem o zapoznaniu się z informacją
RODO o przetwarzaniu danych osobowych.
4) Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia wstawiające się na start
biegu zobowiązane są do pokazania Organizatorowi
podpisanego przez prawnego opiekuna oświadczenia rodziców
o wyrażeniu zgody na udział.

