
REGULAMIN 

1.Cel imprezy 

Promowanie aktywnej formy wypoczynku w towarzystwie psa. Promowanie adopcji psów i pomoc 

lokalnym organizacjom pro zwierzęcym. 

2. Nazwa imprezy: I OPOLSKI CHARYTATYWNY DOGTREKKING 

3. Organizator: 

MOSiR Opole 

4. Warunki uczestnictwa 

•Zawodnikiem może zostać osoba, która spełni następujące warunki: 

a)dokona rejestracji przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie 

Organizatora, lub w dniu zawodów 

b)dokona opłaty startowej, która jest bezzwrotna 

c)stawi się wraz z psem w biurze zawodów w celu rejestracji o wyznaczonej godzinie w dniu imprezy 

d)odbierze numer startowy wraz z pakietem startowym. 

•Dziecko powyżej 3 roku życia wymaga zgłoszenia za pomocą 

formularza. Dzieci do 16 roku życia są zwolnione z opłaty startowej. 

•Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za dziecko. 

•W trosce o bezpieczeństwo, Zawodnicy niepełnosprawni zobowiązani są do startu w towarzystwie 

Opiekuna. Opiekun może być zawodnikiem. 

Wolontariusze ze schronisk i fundacji nie ponoszą kosztów startu 

5.Warunki dopuszczenia psów do startu 

•Płeć: 

Do startu dopuszcza się zarówno psy jak i suki. Nie mogą  

startować suki w ciąży, cieczce, oraz suki, u których od porodu  

nie upłynęło 6 tyg. 

•Wielkość, rasa: 

Do udziału dopuszcza się wszystkie psy bez względu na  

wielkość.  

•Wiek 

Psy które nie ukończyły 12 miesięcy w dniu startu nie mogą brać udziału w zawodach. 

Psy do ukończenia 9 r.ż. 

•Szczepienia 



Wszystkie psy biorące udział w zawodach muszą posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu 

przeciw wściekliźnie i odrobaczeniu. 

•Jeden Zawodnik może startować maksymalnie z dwoma psami. 

6.Trasy 

•MINI 5-7km 

•FITNESS 10-13km 

•MID 20-23km 

7.Termin i miejsce  

2.06.2018 r. Opole /Czarnowąsy /Świerkle- na styku dzielnic- akwen Śródlesie 1 

8. Kategorie 

•Kategoria open - Start na dystansie MINI ( bez podziału na płeć, rodzinę) 

•Kategoria indywidualna kobiet – start do wyboru na trasie FITNESS lub MID 

•Kategoria indywidualna mężczyzn – start do wyboru na trasie FITNESS lub MID 

•Kategoria rodzinna – start na trasie FITNESS i MID. W tej kategorii mogą startować rodziny, znajomi, 

pary posiadające maksymalnie 2 psy bez limitu członków drużyny. Zespół musi wspólnie wystartować 

i wspólnie przekroczyć linię mety.Zespół musi posiadać wspólną nazwę. 

9. Zasady sędziowania 

•Warunkiem ukończenia zawodów i klasyfikacji jest poprawne wypełnienie karty zawodnika. 

•Kartę Zawodnik otrzymuje ok. 20 min. przed startem, należy ją: 

•czytelnie podpisać (imię, nazwisko uczestnika lub nazwa drużyny) oraz wpisać numer startowy 

a) poprawnie i czytelnie wpisać hasła znajdujące się na trasie zawodów 

b) użyć perforatora jeżeli jest to wymagane 

c) wpisać podane przez harcerza hasło jeżeli jest to wymagane 

•W przypadku niespełnienia jednego z warunków/ braku punktu kontrolnego doliczany jest czas w 

wysokości 25 min dla dystansu MINI, 20 minut dla dystansu FITNESS, 15 minut dla dystansu MID 

 

•Uczestnicy mają obowiązek sprzątania po swoim psie na terenie Startu / Mety 

•Zawodnik ma obowiązek stawić się na odprawę techniczną, która odbywa się ok. 15 min. przed 

startem. 

•Numer startowy należy umieścić w widocznym miejscu, które 

umożliwi identyfikację Zawodnika po przybyciu na metę. 

•Po przekroczeniu linii mety Zawodnik ma obowiązek zgłosić się do Sędziego i oddać wypełnioną 

czytelnie kartę zawodnika oraz numer startowy. 



•Spuszczenie psa ze smyczy podczas trwania zawodów skutkuje dyskwalifikacją Zawodnika. Zakaz 

spuszczania psa obejmuje miejsce startu, mety oraz całą, wyznaczoną trasę zawodów. 

•Sędzia w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary: 

•Upomnienie lub dyskwalifikacja 

•NA DYSTANSIE MINI OBOWIĄZUJE KATEGORYCZNY ZAKAZ BIEGANIA. Osoby łamiące ten zakaz 

podlegają natychmiastowej dyskwalifikacji. 

10. Świadczenia 

•W ramach udziału w imprezie Zawodnik otrzymuje: 

a)pakiet startowy oraz kartę uczestnika, mapę, numer startowy, długopis 

b) zaplecze sanitarne 

c) posiłek regeneracyjny po starcie 

d) opiekę weterynaryjną 

e) pamiątkowy medal 

f) nagrody dla zwycięzców 

11. Informacje dodatkowe 

•Zawodnik ma obowiązek zabrać ze sobą na trasę 

•naładowany telefon komórkowy. 

b) wodę dla psa – nie mniej niż 1l dla psów dużych i średnich lub 0,5l dla psów małych. 

c) bandaż lub but ochronny dla psa, plaster z opatrunkiem i bandaż elastyczny. 

d) aktualne zaświadczenie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie i odrobaczeniu 

•Preferowanym wyposażeniem Zawodnika jest pas biodrowy i linka amortyzowana, oraz szelki 

sportowe lub spacerowe dla psa. 

Zabroniony jest start psów w kolczatkach, obrożach zaciskowych a także w kagańcu. Dopuszcza się 

start psa w obroży zwykłej pod warunkiem iż pies nie ciągnie zawodnika , a idzie przy nodze, a także 

prowadzenie go na smyczy trzymanej w dłoni. Jeżeli pies będzie wyposażony w plecak jego waga nie 

może przekraczać 1/3 masy ciała psa. 

PSY AGRESYWNE OZNACZAMY ŻÓŁTĄ WSTĄŻKĄ 

•Podczas trwania zawodów obowiązuje zakaz zbliżania się do psów oznaczonych żółtą wstążką. Zakaz 

obejmuje wszystkich uczestników 

zawodów i ich psy. 

•Przez cały czas trwania zawodów tj. od przybycia na miejsce, aż po wyjazd, Zawodnik ma obowiązek 

trzymać psa/psy na smyczy.Organizator nie pokrywa kosztów mandatów nałożonych na  

Zawodnika za nie stosowanie się do przepisów prawa. Za 

spuszczenie psa ze smyczy grozi dyskwalifikacja. 



•Podczas zawodów zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz jakiekolwiek działanie powodujące 

ból lub stres u zwierzęcia. 

•W przypadku braku możliwości kontynuowania marszu przez psa 

Zawodnik ma obowiązek zejść z trasy i niezwłocznie poinformować o tym Organizatora. 

•Na trasie obowiązuje absolutny zakaz spożywania alkoholu. Nie 

zastosowanie się do zakazu będzie skutkować dyskwalifikacją 

Zawodnika. 

•Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie ustnej w dniu zawodów. Decyzja 

ostateczna należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z Organizatorem. 

•Na trasie zawodów wszystkich Zawodników obowiązują przepisy Kodeksu Ruchu Drogowego przy 

włączaniu się do ruchu w miejscach uczęszczanych przez pojazdy mechaniczne oraz przepisy 

dotyczące poruszania się po Lasach Państwowych. 

•Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. 

•Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów. 

•Poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego Zawodnik akceptuje poniższą klauzurę: 

•"Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i 

organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, 

rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Zawodnicy startują na 

własną odpowiedzialność. Osoby poniżej 16 roku życia mogą startować, w towarzystwie osoby 

pełnoletniej, która zobowiązuje się sprawować opiekę nad nieletnim. Zawodnicy w wieku od 16 do 18 

roku życia dopuszczeni są do startu po pozostawieniu w biurze zawodów pisemnej zgody rodzica lub 

opiekuna prawnego na udział w zawodach. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za 

wszystkie szkody spowodowane przez siebie oraz psy z którymi startują. Przez akceptację niniejszej 

deklaracji Zawodnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub 

jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, 

że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora. Przyjmuję do 

wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. 

Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w zawodach.” 

Zawodnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że: 

•zapoznał się i akceptuje regulamin imprezy, 

b) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora imprezy, zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883), 

c) wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego 

danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach 

marketingowych Organizatora i sponsorów imprezy, 

d) jest zdolny do udziału w imprezie, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym 

wykluczające go z udziału oraz że startuję na własną odpowiedzialność , 

e) podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o 

odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 



•Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne z 

wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych,czyli zdarzeń zewnętrznych 

niemożliwych do przewidzenia. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej. 

Płatności : 

Mini 20 zł, mid i fitness 30 zł, dzieci do lat 16 i opiekunowie osób niepełnosprawnych oraz 

wolontariusze schronisk o fundacji z psami ze schroniska lub fundacji za darmo 

Numer konta : 

Stowarzyszenie "EDUCO" 

Bank Millennium S.A. 

 

Nr konta 59 1160 2202 0000 0003 3963 9325 


