DogTrekking

Regulamin
Regulamin Pucharu Polski w Dogtrekkingu 2010

1. Cel zawodów

- Popularyzacja turystyki w towarzystwie psa.
- Promowanie regionalnych szlaków i miejscowo¶ci turystycznych.
- Wy³onienie najlepszych zawodników w Dogtrekkingu.
- Propagowanie zdrowego trybu ¿ycia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

2. Nazwa imprezy
Puchar Polski w Dogtrekkingu 2010

3. Organizator:

SPORTSHOOTER
ul. Cieszyñka 7
41 - 500 Chorzów

4. Kontakt:
Telefony:
032 7979573
0 605855857
Oficjalna strona internetowa:
www.dogtrekking.com.pl
Oficjalny mail:
info(at)dogtrekking.com.pl

5. Terminy:
10.04.2010 edycja w Pawe³kach
02.05.2010 edycja w Z³otym Stoku
29.05.2010 edycja w Przesiece
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28.08.2010 edycja w Brennej
25.09.2010 - fina³ w Olsztynie

6. Warunki uczestnictwa:

Puchar Polski w Dogtrekkingu to ogólnopolska impreza turystyczno - sportowa. Uczestnikiem bêdzie osoba, która spe³ni
nastêpuj±ce warunki:

- Prze¶le na adres Organizatora wype³nion± kartê zg³oszeniow± opublikowan± na stronie internetowej:
www.dogtrekking.com.pl (preferowana rejestracja on-line) lub dokona osobistego zg³oszenia w Biurze Zawodów,
- Dokona op³aty startowej (preferowane op³aty poprzez banki internetowe).

Wype³niaj±c kartê zg³oszeniow± (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje poni¿sz± klauzulê:

Organizator, wszystkie osoby z nim wspó³pracuj±ce, a tak¿e osoby zwi±zane z przeprowadzeniem i organizacj± wy¶cigu
nie ponosz± odpowiedzialno¶ci wzglêdem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i maj±tkowe, które wyst±pi± przed,
w trakcie lub po wy¶cigu. Uczestnicy startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ. Uczestnicy ponosz± odpowiedzialno¶æ cywiln±
i prawn± za wszystkie szkody. Przyjmuj± do wiadomo¶ci, ¿e nale¿y przestrzegaæ zaleceñ s³u¿b porz±dkowych oraz
warunków regulaminu. Zgadzam siê z warunkami uczestnictwa i zg³aszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W
przypadku startu m³odzie¿y poni¿ej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez z³o¿enie
podpisu. Zdjêcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moj± osob±, a tak¿e wyniki z moimi danymi osobowymi mog± byæ
wykorzystane przez prasê radio i telewizjê Swoim podpisem zapewniam, ¿e zapozna³em siê z wszystkimi warunkami
regulaminu zawodów i wype³ni³em formularz zg³oszeniowy zgodnie z prawd± oraz kompletnie.

Prawo do startu w dogtrekkingu maj± osoby, które ukoñczy³y 18 lat, w przedziale wieku 16-18 lat za pisemn± zgod±
rodziców lub opiekunów prawnych, poni¿ej 16 lat pod sta³± opiek± rodziców lub opiekunów prawnych startuj±cych w imprezie.

Na dystansie Long nie mog± startowaæ osoby poni¿ej 15 roku ¿ycia. W przypadku nie zastosowania siê do powy¿szej
regu³y zawodnik / zawodniczka zostanie zdyskwalifikowany/a.

Ka¿dy uczestnik startuje na w³asn± odpowiedzialno¶æ (w przypadku zawodników niepe³noletnich na odpowiedzialno¶æ
rodziców lub prawnych opiekunów).

7. Psy:

Do udzia³u w Dogtrekkingu dopuszcza siê wszystkie psy bez wzglêdu na wielko¶æ, rasê lub jej brak.

Dopuszcza siê start jednego zawodnika z maksymalnie dwoma psami.
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Minimalny wiek uprawniaj±cy psa do startu to 1 rok, maksymalny wiek uprawniaj±cy do startu to 9 lat. Je¿eli pies jest
starszy mo¿e braæ udzia³ w dogtrekkingu po okazaniu przed startem przez jego w³a¶ciciela pisemnego za¶wiadczenia
od lekarza weterynarii o braku przeciwwskazañ do startu na okre¶lonym dystansie.

Waga plecaka dla psa nie mo¿e przekraczaæ 1/3 masy cia³a psa
Zabrania siê startu suk w ci±¿y oraz do 6 tyg. po porodzie

Wszystkie psy bior±ce udzia³ w dogtrekkingu musz± posiadaæ aktualne za¶wiadczenie o szczepieniu przeciw
w¶ciekli¼nie.

Przez ca³y czas trwania zawodów tj. od przybycia zawodnika na miejsce, a¿ po wyjazd, zawodnik ma obowi±zek trzymaæ
psa/psy na smyczy.

Podczas zawodów zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz jakiekolwiek dzia³anie powoduj±ce ból lub stres u
zwierzêcia.

Ka¿dy zawodnik odpowiada za zachowanie swojego psa oraz ewentualne szkody przez niego wyrz±dzone.

W przypadku braku mo¿liwo¶ci kontynuowania marszu przez psa zawodnik ma obowi±zek zej¶æ z trasy i niezw³ocznie
poinformowaæ o tym organizatora.

8. Wyposa¿nie:

Ka¿dy zawodnik ma obowi±zek zabraæ ze sob± na trasê:
"

mapê (otrzyman± od organizatora lub w³as± je¶li organizator poinformuje o tym wcze¶niej)

"

telefon komórkowy,

"

miskê,

"

wodê dla psa w ilo¶ci min. 1 litr.

"

plaster z opatrunkiem - minimum 3 szt.

"

but dla psa

W wypadku imprez rozgrywanych w górach (Z³oty Stok, Przesieka, Brenna) nale¿y dodatkowo zabraæ:
" banda¿ elastyczny lub pó³elastyczny, minimum 7 cm szeroki x 300 cm d³ugi
" banda¿ dziany minimum 7 cm szeroki x 300 cm d³ugi
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Zawodnik pokonuje trasê prowadz±c psa na smyczy (preferowana smycz z amortyzatorem). Linka powinna byæ
zaczepiona do pasa biodrowego. Dopuszcza siê trzymanie smyczy w rêce oraz u¿ywanie smyczy automatycznej przez
osoby pe³noletnie.

Psa prowadzimy w szelkach (dopuszcza siê wszystkie typy) lub w obro¿y.

Zabrania siê startu psa w kagañcu, kolczatce lub obro¿y zaciskowej.

Zabrania siê korzystania przez zawodników z map innych ni¿ przekazanych przez organizatora.

Zabrania siê korzystania z urz±dzeñ GPS.

Zawodnik obowi±zkowo zdajê sêdziemu lub jego asystentowi mapê oraz kartê zawodnika od razu po przekroczeniu
lini mety.

Wyposa¿enie zawodników mo¿e byæ sprawdzane przez sêdziego przed startem.

9. Op³aty startowe:

45 z³ - ulgowy koszt uczestnictwa w zawodach na dystansach Long i Mid pod warunkiem uiszczenia op³aty na 2
tygodnie przed zawodami (decyduje data ksiêgowania wp³at na koncie bankowym organizatora)

60 z³ - normalny koszt uczestnictwa w zawodach na dystansie Long i Mid.

W kategorii Rodzinnej dzieci do lat 16 s± zwolnione z op³aty startowej.
Op³ata wpisowego mo¿e byæ dokonywana w formie przelewów z banków tradycyjnych, internetowych, przekazów
pocztowych na konto Organizatora oraz wp³at gotówkowych w Biurze Zawodów.

P³atno¶ci dokonane na konto Organizatora tytu³em uczestnictwa nie podlegaj± zwrotowi.

W tytule p³atno¶ci nale¿y wpisaæ nazwisko/nazwiska za które dokonywana jest op³ata

10. Program zawodów:
Pi±tek:
godz. 19.00 - I odprawa weterynaryjna
http://dogtrekking.com.pl
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Sobota:
godz.6.00 - II odprawa weterynaryjna (dla przyje¿d¿aj±cych w sobotê)
godz. 6.50 - odprawa techniczna zawodników
godz 7.00 - start zawodników w kategorii Long
godz. 10.00 - start zawodników w kategorii Mid
godz.13.00 - pokazy
godz. 20.00 - dekoracja zwyciêzców i wrêczenie nagród

Potwierdzanie zg³oszeñ bêdzie siê odbywaæ w pi±tek od godz 16.00 do godziny 22.00 W sobote do godz. 6.30

Program mo¿e ró¿niæ siê na poszczególnych imprezach.

11.

Dystanse:

W Pawe³kach, Z³otym Stoku, Przesiece i Olsztynie do wyboru s± dwa warianty trasy:
Mid ok. 25 km przybli¿ona liczba km do przej¶cia, dok³adna zostanie podana na podstronie danej edycji
Long ok. 50 km przybli¿ona liczba km do przej¶cia, dok³adna zostanie podana na podstronie danej edycji

Brenna ok 25 km
Góra ¶w. Anny - ok 25 km

Podane odleg³o¶ci dotycz± przej¶cia trasy drogami/¶cie¿kami wed³ug punktów kontrolnych wyznaczonych na mapie.

12. Trasa:

Start do Dogtrekkingu na dystansach Long i Mid we wszystkich kategoriach odbêdzie siê ze startu wspólnego.
Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na
odprawie technicznej w dniu rozgrywania dogtrekkingu.

Trasa bêdzie oznakowana poprzez umieszczenie na niej punktów kontrolnych.
Je¿eli na trasie bêd± znajdowaæ siê funkcyjni zawodnik ma obowi±zek stosowaæ siê do ich zaleceñ, równie¿ w kwesti
wyboru kierunku marszu.
http://dogtrekking.com.pl
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Na trasie bêd± zlokalizowane punkty kontrolne. Punkty bêd± ponumerowane i nale¿y zaliczaæ je w kolejno¶ci od
pierwszego do ostatniego. Ominiêcie chocia¿ jednego punktu kontrolnego uniemo¿liwia formalne zaliczenie
dogtrekkingu. Sêdzia mo¿e warunkowo zaliczyæ dogtrekking w wypadku pominiêcia przez zawodnika jednego punktu
kontrolnego jednocze¶nie nak³adaj±c na zawodnika karê czasow± (min. 20 min, max 2h), zasada ta nie mo¿e byæ
stosowana przy miejscach 1,2,3.

Na trasie dogtrekkingu bêdzie znajdowa³ siê punkt ¿ywieniowy (za wyj±tkiem edycji w Brennej).

Wyboru dystansu Long i Mid uczestnicy dokonuj± przed startem. Szczegó³owe informacje bêd± udzielane na odprawie
technicznej przed startem.

Zamkniêcie trasy nast±pi po zg³oszeniu siê wszystkich zawodników na mecie. Poinformowanie organizatora/sêdziego
o wycofaniu siê przez startuj±cego z dalszego udzia³u w imprezie jest równoznaczne z niezaliczeniem dogtrekkingu.

Zawodnik który w trakcie pokonywania trasy rezygnuje z udzia³u w imprezie ma obowi±zej poinformowaæ o tym
telefonicznie organizatora. W przeciwnym razie mo¿e zostaæ obci±¿ony kosztami akcji poszukiwawczej organizatora lub
innych s³u¿b.

Organizator zapewnia pomoc w powrocie do bazy zawodnikom, którzy zrezygnuj± z dalszego udzia³u w dogtrekkingu. W
wypadku edycji w Przesiece organizator pomaga wróciæ zawodnikom do bazy wy³±cznie z wybranych punktów.

Zwyciêzcami we wszystkich kategoriach, w których wyró¿nia siê podzia³ na p³eæ zostan± uczestnicy, którzy w najkrótszym
czasie pokonaj± trasê Long i Mid i nie pomin± ¿adnego punktu kontrolnego.

Zawodnicy podczas wy¶cigu zobowi±zani s± do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.

Zawodnicy podczas wy¶cigu zobowi±zani s± do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia siê z
nale¿ytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sêdziów, organizatorów, s³u¿b porz±dkowych oraz medycznych na
trasie dogtrekkingu.

Zawodnicy zobowi±zani s± do zachowania kultury osobistej (w szczególno¶ci do nie u¿ywania wulgaryzmów),
przestrzegania zasad fair play, poszanowania ¶rodowiska naturalnego.

Na trasie i w jej pobli¿u zabrania siê u¿wania pojemników szklanych i innych przedmiotów stanowi±ych zagro¿nie dla
¿ycia i zdrowia psów, zawodników lub kibiców.

13. Karta zawodnika.
Najwa¿niejszym dokumentem stwierdzaj±cym pokonanie trasy przez zawodnika jest karta zawodnika. Karta musi zostaæ
czytelnie podpisana i wype³niona drukowanymi literami. Has³a wpisane do karty musz± zostaæ przepisane czytelnie i
bezb³êdnie. B³êdy ortograficzne bêd± traktowane jako niezaliczenie punktu.
http://dogtrekking.com.pl
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Wype³niona poprawnie karta zawodnika nie jest jednoznaczna z zaliczeniem dogtrekkingu. Je¿eli na trasie znajduj± siê
dodaktowe punkty kontrolne na których bêdzie sprawdzana obecno¶æ zawodników, zawodnik ma obowi±zek zg³osiæ siê do
funkcyjnego spisuj±cego zawodników.

14. ¦wiadczenia dla zawodników

W ramach op³aty startowej zawodnik otrzymuje:
» pami±tkowy, imienny dyplom uczestnictwa z wynikiem uzyskanym podczas startu.
» prawo do korzystania z bufetów na trasie (woda, napoje, owoce, ciasta, itp.)
» posi³ek regeneracyjny po starcie
» ubezpieczenie NW,
» nagrody dla zwyciêzców,

15. Kategorie:
- Mê¿czy¼ni Long
- Kobiety Long
- Mê¿czy¼ni Mid
- Kobiety Mid
- Rodzina Long
- Rodzina Mid
- Dru¿yny

16. Klasyfikacja Rodzinna:

Klasyfikacja rodzinna Dogtrekkingu bêdzie przeprowadzona na dystansie Mid.

Rodzinê zg³oszon± do klasyfikacji mog± tworzyæ cz³onkowie najbli¿szej rodziny np. m±¿, ¿ona, syn, córka, brat, siostra,
itp.

Ca³± rodzina mo¿e startowaæ z jednym psem. Cz³onkowie rodziny mog± startowaæ z maksimum dwoma psami na
jednego cz³onka rodziny.

W Klasyfikacji Rodzinnej bêd± klasyfikowane rodziny, które zg³osi³y min. dwóch cz³onków rodziny.

http://dogtrekking.com.pl
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Ró¿nica czasu przekroczenia mety przez cz³onków zespo³u nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 30 sekund.

Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zg³oszonej rodziny.

17. Dru¿yny:

W trakcie rozgrywania Pucharu Polski w Dogtrekkingu 2009 zostan± wy³onienie najlepsze dru¿yny. Za osobê
reprezentuj±c± dru¿ynê rozumie siê ka¿d± osobê, która wpisze w formularzu zg³oszeniowym jej nazwê. Ka¿da
osoba podaj±ca siê za cz³onka tej samej dru¿yny zbiera punkty na poczet swój oraz dru¿yny. Dru¿yna która uzbiera
najwiêcej punktów wygrywa klasyfikacje.

Kto mo¿e tworzyæ dru¿yne:
" dru¿ynê mo¿e stworzyæ ka¿da osoba startuj±ca w Pucharze. Dru¿yna mo¿e byæ formalnie dzia³aj±cych klubem (klub
rasy, klub sportowy itp.) lub nazw± wymy¶lona przez kilku przyjació³)
Najlepsze dru¿yny zostan± wyró¿nione w trakcie fina³u w Olsztynie.

18.Punktacja w Pucharze Polski:

Miejsce

Long

Mid

1

1000 pkt

700 pkt

2

900 pkt

650 pkt
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3

800 pkt

600 pkt

4

750 pkt

590 pkt

5

700 pkt

580 pkt

6

650 pkt

570 pkt

7

630 pkt

565 pkt

8

610 pkt

560 pkt
http://dogtrekking.com.pl
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9

590 pkt

555 pkt

10

580 pkt

550 pkt

11

575

545

12

570

540

13

565

535

14

560

530
http://dogtrekking.com.pl
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15

555

525

16

550

520

17

545

515

18

540

510

19

535

505

20

530
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500

21

525

495

itd

itd

itd

Na edycji w Brennej, gdzie nie bêdzie podzia³u na dystanse obowi±zuje punktacja 850 p. - 1 m, 750 p. - 2, 650 p. - 3 m,
640 p. 4 m, 630 p. - 5 m, 620 - 6 m. Dalej 3 p ró¿nicy.

Do ostatecznego sklasyfikowania w Pucharze Polski wymagany jest start w minimum trzech edycjach. W wypadku startu
w sze¶ciu edycjach do sumy punktów nie jest wliczany najs³abszy wynik, chyba ¿e zawodnicy osi±gn± t± sam± ilo¶æ
punktów.

19.Tytu³y:
a) Na poszczególnych edycjach przyznawane bêd± tytu³y zwyciêzców edycji.
b) Po zakoñczeniu wszystkich edycji zostan± wy³onieni najlepsi zawodnicy Pucharu Polski w Dogtrekkingu 2010 na
podstawie uzbieranych punktów.
c) Tytu³y które bêd± przyznawane najlepszych zawodnikom:

Mê¿czy¼ni:
- 1 miejsce w Pucharze Polski w Dogtrekkingu 2010
- 2 miejsce w Pucharze Polski w Dogtrekkingu 2010
- 3 miejsce w Pucharze Polski w Dogtrekkingu 2010

Kobiety:
http://dogtrekking.com.pl
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- 1 miejsce w Pucharze Polski w Dogtrekkingu 2010
- 2 miejsce w Pucharze Polski w Dogtrekkingu 2010
- 3 miejsce w Pucharze Polski w Dogtrekkingu 2010

Tytu³y zostan± przyznane w trakcie fina³u Pucharu Polski w Dogtrekkingu w Olsztynie.

20. Ruch drogowy:

Dogtrekking bêdzie siê odbywaæ przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych
Policja oraz s³u¿by Organizatora u³atwi± w³±czanie siê do ruchu.

Zawodnicy musz± zachowaæ szczególn± ostro¿no¶æ maj±c na uwadze mo¿liwo¶æ wyjechania pojazdów z pól, dróg le¶ych cz
pojedynczych zabudowañ.

Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni bezwzglêdnie przestrzegaæ przepisów Ruchu
Drogowego.

Organizator nie ponosi odpowiedzialno¶ci za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

21. Kary:
Sêdzia w porozumieniu z Organizatorem mo¿e zas±dziæ nastêpuj±ce kary:

- Upomnienie.
- Upomnienie i kara czasowa (min 1 minuta, max 2 godziny)
- Dyskwalifikacja.

22. Spo¿ywania alkoholu na trasie przez zawodnika jest jednoznaczne z jego dyskwalifikacj±. Poruszanie siê
zawodnika z alkoholem w pobli¿u startu/mety przed przybyciem ostatniego zawodnika kategorii mid z bêdzie skutowa³o
upomnieniem a nastêpnie dyskwalifikacj±, nawet je¿eli zawodnik ukoñczy³ zawody.

19. Ochrona ¶rodowiska naturalnego

Zawodnicy musz± szanowaæ ¶rodowisko naturalne i bezwzglêdnie nie mog± zanieczyszczaæ trasy wy¶cigu poza
wyznaczonymi strefami bufetu. Za¶miecanie trasy wy¶cigu karane bêdzie dyskwalifikacj±. Nie wolno u¿ywaæ szklanych
http://dogtrekking.com.pl
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pojemników w pobli¿u i na trasie zawodów.

20. Protesty

Protesty do Sêdziego G³ównego zawodów mo¿na sk³adaæ w formie pisemnej w czasie trwania zawodów. Decyzja
ostateczna nale¿y do Sêdziego G³ównego.

21. Informacje dodatkowe:

Ka¿dy uczestnik bierze udzia³ w zawodach na w³asn± odpowiedzialno¶æ.

Organizator nie ponosi odpowiedzialno¶ci materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

Brak znajomo¶ci regulaminu nie bêdzie uznawany jako wyt³umaczenie.

Dogtrekking odbêdzie siê bez wzglêdu na warunki atmosferyczne.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwo³ania imprezy w zwi±zku z wyst±pieniem klêsk ¿ywio³owych lub innych
uznawanych za dzia³anie "si³y wy¿szej".

Wszyscy zawodnicy proszeni s± o nie za¶miecanie trasy dogtrekkingu i szczególn± troskê o ¶rodowisko naturalne.

W przypadku rezygnacji z udzia³u w imprezie Organizator nie wyp³aca zwrotu wpisowego.

Uczestnik Dogtrekkingu wype³niaj±c Kartê Zg³oszeniow± akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyra¿a zgodê
na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach promocji i reklamy przysz³ych imprez organizowanych przez
organizatora.

Organizator z Sêdzi± G³ównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

Regulamin Mistrzostw Polski w Dogtrekkingu:
http://dogtrekking.com.pl
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Mistrzostwa Polski w Dogtrekkingu bêd± rozgrywane wed³ug regulaminu Pucharu Polski w Dogtrekkingu z
wy³±czeniem p. 19 który zostaje zast±piony:

1.Na Mistrzostwach Polski zostan± przyznane tytu³y mistrzowskie w kat. mid kobiet (open), mid mê¿czyzn (open), long
kobiet (open), long mê¿czyzn (open), rodziny (open). Kat. Masters bêdzie wliczana na MP do open. Kat. Master
zostanie wyró¿niona dyplomami za miejsca w Pucharze Polski. Tytu³y Mistrzostw Polski mog± zostaæ przyznane
wy³±czenie obywatelom Polski. Przyznawane bêd± nastêpuj±ce tytu³y:

Mistrzyni Polski w Dogtrekkingu w kategorii long
Vice Mistrzyni Polski w Dogtrekkingu w kategorii long
2 Vice Mistrzyni Polski w Dogtrekkingu w kategorii long

Mistrz Polski w Dogtrekkingu w kategorii long
ViceMistrz Polski w Dogtrekkingu w kategorii long
2 Vice Mistrz Polski w Dogtrekkingu w kategorii long

Mistrzyni Polski w Dogtrekkingu w kategorii mid
Vice Mistrzyni Polski w Dogtrekkingu w kat. mid
2 Vice Mistrzyni Polski w Dogtrekkingu w kat. mi

Mistrz Polski w Dogtrekkingu w kategorii mid
ViceMistrz Polski w Dogtrekkingu w kategorii mid
2 Vice Mistrz Polski w Dogtrekkingu w kat mid

Mistrzostwo Polski w kategorii rodzinnej
Vice Mistrzostwo Polski w kategorii rodzinnej
2 Vice Mistrzostwo Polski w kategorii rodzinnej

2. Mistrzostwa Polski w Dogtrekkingu bêd± punktowane wg tabeli punktów Pucharu Polski w Dogtrekkingu. Punkty
wliczane bêd± do Pucharu Polski w Dogtrekkingu.
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__________________________________________________

Regulamin Górskiego Zlotu Dogtrekkingowego

1. Cel Zlotu

- Popularyzacja turystyki w towarzystwie psa.
- Promowanie regionalnych szlaków i miejscowo¶ci turystycznych.
- Stworzenie mo¿liwo¶ci dyskusji na temat przysz³o¶ci dogtrekkingu w Polsce
- Propagowanie zdrowego trybu ¿ycia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

2. Nazwa imprezy
Górski Zlot Dogtrekkingowy

3. Organizator:

SPORTSHOOTER
ul. Cieszyñka 7
41 - 500 Chorzów
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4. Kontakt:

Telefony:
032 7979573
0 605855857
Oficjalna strona internetowa:
www.dogtrekking.com.pl
Oficjalny mail: Formularz kontakowy na stronie www

5. Termin:
20.09.2008, Brenna

6. Warunki uczestnictwa:

Górski Zlot Dogtrekkingowy to ogólnopolska impreza turystyczno - sportowa. Uczestnikiem bêdzie osoba, która spe³ni
nastêpuj±ce warunki:

- Prze¶le na adres Organizatora wype³nion± kartê zg³oszeniow± opublikowan± na stronie internetowej:
www.dogtrekking.com.pl (preferowana rejestracja on-line) lub dokona osobistego zg³oszenia w dniu zawodów,
- Dokona op³aty startowej

Wype³niaj±c kartê zg³oszeniow± (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje poni¿sz± klauzulê:

Organizator, wszystkie osoby z nim wspó³pracuj±ce, a tak¿e osoby zwi±zane z przeprowadzeniem i organizacj± wy¶cigu
nie ponosz± odpowiedzialno¶ci wzglêdem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i maj±tkowe, które wyst±pi± przed,
w trakcie lub po wy¶cigu. Uczestnicy startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ. Uczestnicy ponosz± odpowiedzialno¶æ cywiln±
i prawn± za wszystkie szkody. Przyjmuj± do wiadomo¶ci, ¿e nale¿y przestrzegaæ zaleceñ s³u¿b porz±dkowych oraz
warunków regulaminu. Zgadzam siê z warunkami uczestnictwa i zg³aszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W
przypadku startu m³odzie¿y poni¿ej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez z³o¿enie
podpisu. Zdjêcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moj± osob±, a tak¿e wyniki z moimi danymi osobowymi mog± byæ
wykorzystane przez prasê radio i telewizjê. Swoim podpisem zapewniam, ¿e zapozna³em siê z wszystkimi
warunkami regulaminu zawodów i wype³ni³em formularz zg³oszeniowy zgodnie z prawd± oraz kompletnie.

Prawo do startu w Zlocie maj± osoby, które ukoñczy³y 18 lat, w przedziale wieku 16-18 lat za pisemn± zgod± rodziców lub
opiekunów prawnych, poni¿ej 16 lat pod sta³± opiek± rodziców lub opiekunów prawnych startuj±cych w imprezie.
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Ka¿dy uczestnik startuje na w³asn± odpowiedzialno¶æ (w przypadku zawodników niepe³noletnich na odpowiedzialno¶æ
rodziców lub prawnych opiekunów).

7. Psy:

Do udzia³u w Dogtrekkingu dopuszcza siê wszystkie psy bez wzglêdu na wielko¶æ, rasê lub jej brak.

Dopuszcza siê start jednego zawodnika z maksymalnie dwoma psami.

Minimalny wiek uprawniaj±cy psa do startu to 1 rok, maksymalny wiek uprawniaj±cy do startu to 9 lat. Je¿eli pies jest
starszy mo¿e braæ udzia³ w Zlocie po okazaniu przed startem przez jego w³a¶ciciela pisemnego za¶wiadczenia od
lekarza weterynarii o braku przeciwwskazañ do startu na okre¶lonym dystansie.

Waga plecaka dla psa nie mo¿e przekraczaæ 1/3 masy cia³a psa

Zabrania siê startu suk w ci±¿y oraz do 6 tyg. po porodzie

Wszystkie psy bior±ce udzia³ w Zlocie musz± posiadaæ aktualne za¶wiadczenie o szczepieniu przeciw w¶ciekli¼nie.

Przez ca³y czas trwania zawodów tj. od przybycia zawodnika na miejsce, a¿ po wyjazd, zawodnik ma obowi±zek trzymaæ
psa/psy na smyczy.

Podczas zawodów zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz jakiekolwiek dzia³anie powoduj±ce ból lub stres u
zwierzêcia.

Ka¿dy zawodnik odpowiada za zachowanie swojego psa oraz ewentualne szkody przez niego wyrz±dzone.

W przypadku braku mo¿liwo¶ci kontynuowania marszu przez psa zawodnik ma obowi±zek zej¶æ z trasy i niezw³ocznie
poinformowaæ o tym organizatora.

8. Wyposa¿enie:

Ka¿dy zawodnik ma obowi±zek zabraæ ze sob± na trasê mapê Beskidu ¦l±skiego, na³adowany telefon komórkowy,
miskê, wodê dla psa w ilo¶ci min. 1 litr.

Zawodnik ma obowi±zek zabraæ na trasê latarkê (czo³ówkê lub zwyk³±)
http://dogtrekking.com.pl
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Zawodnik pokonuje trasê prowadz±c psa na smyczy (preferowana smycz z amortyzatorem). Linka powinna byæ
zaczepiona do pasa biodrowego. Dopuszcza siê trzymanie smyczy w rêce oraz u¿ywanie smyczy automatycznej przez
osoby pe³noletnie.

Psa prowadzimy w szelkach (dopuszcza siê wszystkie typy) lub w obro¿y

Zabrania siê startu psa w kagañcu, kolczatce lub obro¿y zaciskowej.

9. Op³aty startowe:

15 z³ - ulgowy koszt uczestnictwa w Zlocie na pod warunkiem zapisania siê do 18.09.2008

25 z³ - normalny koszt uczestnictwa w Zlocie
Wpisowe nale¿y ui¶ciæ w dniu Zlotu
10. Program Zlotu (program wieczorny w przybli¿eniu)::

20.09 (sobota)
godz. 9.30 zbiórka zawodników w centrum Brennej na boisku przy lunaparku (naprzeciw ko¶cio³a)
godz. 10.00 start zawodników
godz. 18.00 og³oszenie wyników, wrêczenie dyplomów z czasem przej¶cia, dekoracja zwyciêzców
godz. 18.30 prezentacja planów zwi±zanych z organizacj± Pucharu Polski w roku 2009
godz. 19.00 ognisko (Rancho B³atnia)
28.09 (niedziela)
zej¶cie zawodników do Centrum Brennej (zielony szlak) ok. 1,5h

11. Dystans:
20,5 km w terenie górskim

Podane odleg³o¶ci dotycz± przej¶cia trasy wed³ug punktów kontrolnych wyznaczonych przez organizatora.

12. Trasa:

Start Zlotu we wszystkich kategoriach odbêdzie siê ze startu wspólnego. Organizator zastrzega sobie prawo do innego
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sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu Zlotu.

Je¿eli w dniu Zlotu wyst±pi± bardzo trudne warunki pogodowe Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia trasy

Trasa nie bêdzie w ¿aden sposób oznaczona. Zawodnicy korzystaj± z szlaków turystycznych PTTK.

Na trasie bêd± zlokalizowane punkty kontrolne. Punkty bêd± ponumerowane i nale¿y zaliczaæ je w kolejno¶ci od
pierwszego do ostatniego. Ominiêcie chocia¿ jednego punktu kontrolnego uniemo¿liwia formalne zaliczenie Zlotu.

Zamkniêcie trasy nast±pi po zg³oszeniu siê wszystkich zawodników na mecie. Poinformowanie organizatora/sêdziego
o wycofaniu siê przez startuj±cego z dalszego udzia³u w imprezie jest równoznaczne z niezaliczeniem trasy Zlotu .

Ka¿dy kto pozostanie na trasie d³u¿ej ni¿ do godz. 19.00 ma obowi±zek powiadomiæ o tym organizatora telefonicznie na
numer wskazany na odprawie.

Zwyciêzcami we wszystkich kategoriach, w których wyró¿nia siê podzia³ na p³eæ zostan± uczestnicy, którzy w najkrótszym
czasie pokonaj± trasê i nie pomin± ¿adnego punktu kontrolnego.

Zawodnicy podczas trwania Zlotu zobowi±zani s± do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.

Zawodnicy podczas trwania Zlotu zobowi±zani s± do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia siê z
nale¿ytym szacunkiem do innych uczestników Zlotu, sêdziów, organizatorów, s³u¿b porz±dkowych oraz medycznych na
trasie Zlotu.

Zawodnicy zobowi±zani s± do zachowania kultury osobistej (w szczególno¶ci do nie u¿ywania wulgaryzmów),
przestrzegania zasad fair play, poszanowania ¶rodowiska naturalnego.

Na trasie i w jej pobli¿u zabrania siê u¿ywania pojemników szklanych i innych przedmiotów stanowi±cych zagro¿enie dla
¿ycia i zdrowia psów, zawodników lub kibiców.

13. ¦wiadczenia dla zawodników

W ramach op³aty startowej zawodnik otrzymuje:

» pami±tkowy, imienny dyplom uczestnictwa z wynikiem uzyskanym podczas startu.
» puchar lub medal dla najlepszych trójek danej kategorii
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13. Kategorie:
- Mê¿czy¼ni
- Kobiety
- Mê¿czy¼ni Mid

14. Klasyfikacja Rodzinna:

Zawodnicy startuj±cy w Zlocie jako cz³onkowie rodziny bêd± klasyfikowani indywidualnie w kategorii kobiet lub
mê¿czyzn w zale¿no¶ci od p³ci

Rodzinê zg³oszon± do klasyfikacji mog± tworzyæ cz³onkowie najbli¿szej rodziny np. m±¿, ¿ona, dziecko, brat, siostra,
itp.

Rodzina mo¿e startowaæ z jednym psem.

W klasyfikacji rodzinnej bêd± klasyfikowane rodziny, które zg³osi³y min. dwóch cz³onków rodziny.

Ró¿nica czasu przekroczenia mety przez cz³onków zespo³u nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 30 sekund.

Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zg³oszonej rodziny.

15. Ruch drogowy:

Zlot bêdzie odbywaæ siê przy nieograniczonym ruchu drogowym.

Zawodnicy musz± zachowaæ szczególn± ostro¿no¶æ maj±c na uwadze mo¿liwo¶æ wyjechania pojazdów z pól, dróg le¶nych c
pojedynczych zabudowañ.

Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni bezwzglêdnie przestrzegaæ przepisów Ruchu
Drogowego.

Organizator nie ponosi odpowiedzialno¶ci za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
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16. Kary:

Organizator mo¿e zas±dziæ nastêpuj±ce kary:

» Upomnienie.
» Dyskwalifikacja.

17. Ochrona ¶rodowiska naturalnego

Zawodnicy musz± szanowaæ ¶rodowisko naturalne i bezwzglêdnie nie mog± zanieczyszczaæ trasy wy¶cigu poza
wyznaczonymi strefami bufetu. Za¶miecanie trasy wy¶cigu karane bêdzie dyskwalifikacj±. Nie wolno u¿ywaæ szklanych
pojemników w pobli¿u i na trasie zawodów.

19. Informacje dodatkowe:

Ka¿dy uczestnik bierze udzia³ w zawodach na w³asn± odpowiedzialno¶æ.

Organizator nie ponosi odpowiedzialno¶ci materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

Brak znajomo¶ci regulaminu nie bêdzie uznawany jako wyt³umaczenie.

Zlot odbêdzie siê bez wzglêdu na warunki atmosferyczne.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwo³ania imprezy w zwi±zku z wyst±pieniem klêsk ¿ywio³owych lub innych
uznawanych za dzia³anie "si³ wy¿szej".

Wszyscy zawodnicy proszeni s± o nie za¶miecanie trasy Zlotu i szczególn± troskê o ¶rodowisko naturalne.

Uczestnik Zlotu wype³niaj±c Kartê Zg³oszeniow± akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyra¿a zgodê na
przetwarzanie swoich danych osobowych w celach promocji i reklamy przysz³ych imprez organizowanych przez
Organizatora.

Organizator z Sêdzi± G³ównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.
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wersja robocza: 02.03.2007r.
Regulami Dogtrekkingu w Koszêcinie 10.05.2008

1. Cel zawodów

- Popularyzacja turystyki w towarzystwie psa.
- Promowanie regionalnych szlaków i miejscowo¶ci turystycznych.
- Wy³onienie najlepszych zawodników w Dogtrekkingu.
- Propagowanie zdrowego trybu ¿ycia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

2. Nazwa imprezy
Dogtrekking 2008

3. Organizator:

SPORTSHOOTER
ul. Cieszyñka 7
41 - 500 Chorzów

4. Kontakt:

Telefony:
032 7979573
0 605855857
Oficjalna strona internetowa:
www.dogtrekking.com.pl
Oficjalny mail:
info(at)dogtrekking.com.pl

Numer rachunku bankowego:
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5. Termin:
10.05.2008, Koszêcin

6. Warunki uczestnictwa:

Dogtrekking to ogólnopolska impreza turystyczno - sportowa. Uczestnikiem bêdzie osoba, która spe³ni nastêpuj±ce
warunki:

- Prze¶le na adres Organizatora wype³nion± kartê zg³oszeniow± opublikowan± na stronie internetowej:
www.dogtrekking.com.pl (preferowana rejestracja on-line) lub dokona osobistego zg³oszenia w Biurze Zawodów,
- Dokona op³aty startowej (preferowane op³aty poprzez banki internetowe).

Wype³niaj±c kartê zg³oszeniow± (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje poni¿sz± klauzulê:

Organizator, wszystkie osoby z nim wspó³pracuj±ce, a tak¿e osoby zwi±zane z przeprowadzeniem i organizacj± wy¶cigu
nie ponosz± odpowiedzialno¶ci wzglêdem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i maj±kowe, które wyst±pi± przed,
w trakcie lub po wy¶cigu. Uczestnicy startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ. Uczestnicy ponosz± odpowiedzialno¶æ cywiln±
i prawn± za wszystkie szkody. Przyjmuj± do wiadomo¶ci, ¿e nale¿y przestrzegaæ zaleceñ s³u¿b porz±dkowych oraz
warunków regulaminu. Zgadzam siê z warunkami uczestnictwa i zg³aszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W
przypadku startu m³odzie¿y poni¿j 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez z³o¿nie
podpisu. Zdjêcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moj± osob±, a tak¿e wyniki z moimi danymi osobowymi mog± byæ
wykorzystane przez prasê radio i telewizjê Swoim podpisem zapewniam, ¿e zapozna³em siê z wszystkimi warunkami
regulaminu zawodów i wype³ni³em formularz zg³oszeniowy zgodnie z prawd± oraz kompletnie.

Prawo do startu w dogtrekkingu maj± osoby, które ukoñczy³y 18 lat, w przedziale wieku 16-18 lat za pisemn± zgod±
rodziców lub opiekunów prawnych, poni¿ej 16 lat pod sta³± opiek± rodziców lub opiekunów prawnych startuj±cych w imprezie.

Na dystansie Long nie mog± startowaæ osoby poni¿ej 15 roku ¿ycia. W przypadku nie zastosowania siê do powy¿szej
regu³y zawodnik / zawodniczka zostanie zdyskwalifikowany/a.

Ka¿dy uczestnik startuje na w³asn± odpowiedzialno¶æ (w przypadku zawodników niepe³noletnich na odpowiedzialno¶æ
rodziców lub prawnych opiekunów).

7. Psy:

Do udzia³u w Dogtrekkingu dopuszcza siê wszystkie psy bez wzglêdu na wielko¶æ, rasê lub jej brak.
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Dopuszcza siê start jednego zawodnika z maksymalnie dwoma psami.

Waga plecaka dla psa nie mo¿e przekraczaæ 1/3 masy cia³a psa
Zabrania siê startu suk w ci±¿y oraz do 6 tyg. po porodzie

Wszystkie psy bior±ce udzia³ w dogtrekkingu musz± posiadaæ aktualne za¶wiadczenie o szczepieniu przeciw
w¶ciekli¼nie.

Przez ca³y czas trwania zawodów tj. od przybycia zawodnika na miejsce, a¿ po wyjazd, zawodnik ma obowi±zek trzymaæ
psa/psy na smyczy.

Podczas zawodów zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz jakiekolwiek dzia³nie powoduj±ce ból lub stres u
zwierzêcia.

Ka¿dy zawodnik odpowiada za zachowanie swojego psa oraz ewentualne szkody przez niego wyrz±dzone.

W przypadku braku mo¿liwo¶ci kontynuowania marszu przez psa zawodnik ma obowi±zek zej¶æ z trasy i niezw³ocznie
poinformowaæ o tym organizatora.

8. Wyposa¿nie:

Ka¿dy zawodnik ma obowi±zek zabraæ ze sob± na trasê mapê (otrzyman± od organizatora), telefon komórkowy, miskê,
wodê dla psa w ilo¶ci min. 1 litr.

Zawodnik pokonuje trasê prowadz±c psa na smyczy (preferowana smycz z amortyzatorem). Linka powinna byæ
zaczepiona do pasa biodrowego. Dopuszcza siê trzymanie smyczy w rêce oraz u¿ywanie smyczy automatycznej przez
osoby pe³noletnie.

Psa prowadzimy w szelkach ( dopuszcza siê wszystkie typy) lub w obro¿y

Zabrania siê startu psa w kagañcu, kolczatce lub obro¿y zaciskowej.

Zabrania siê korzystania przez zawodników z map innych ni¿ przekazanych przez organizatora
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Zabrania siê korzystania z urz±dzeñ GPS

9. Op³aty startowe:

30 z³ - ulgowy koszt uczestnictwa w zawodach na dystansach Long i Mid pod warunkiem uiszczenia op³aty na 2
tygodnie przed zawodami (decyduje data ksiêgowania wp³at na koncie bankowym organizatora)

45 z³ - normalny koszt uczestnictwa w zawodach na dystansie Long i Mid.

W kategorii Rodzinnej dzieci do lat 16 s± zwolnione z op³aty startowej.
Op³ata wpisowego mo¿e byæ dokonywana w formie przelewów z banków tradycyjnych, internetowych, przekazów
pocztowych na konto Organizatora oraz wp³at gotówkowych w Biurze Zawodów.

P³atno¶ci dokonane na konto Organizatora tytu³em uczestnictwa nie podlegaj± zwrotowi.

10. Program zawodów:
Pi±tek:
godz. 19.00 - I odprawa weterynaryjna

Sobota:
godz.6.00 - II odprawa weterynaryjna (dla przyje¿d¿aj±cych w sobotê)
godz. 6.50 - odprawa techniczna zawodników
godz 7.00 - start zawodników w kategorii Long
godz. 9.00 - start zawodników w kategorii Mid
godz.13.00 - pokaz psów pasterskich
godz. 14.00 - pokaz psich zaprzêgów
godz. 15.00 - konkursy dla dzieci
godz. 21.00 - dekoracja zwyciêzców i wrêczenie nagród

Potwierdzanie zg³oszeñ bêdzie siê odbywaæ w pi±tek od godz 16.00 do godziny 22.00 W sobote do godz. 6.30

11. Dystanse:
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Mid ok. 25 km
Long ok. 50 km

Podane odleg³o¶ci dotycz± przej¶cia trasy wed³g punktów kontrolnych wyznaczonych na mapie.

12. Trasa:

Start do Dogtrekkingu na dystansach Long i Mid we wszystkich kategoriach odbêdzie siê ze startu wspólnego.
Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na
odprawie technicznej w dniu rozgrywania dogtrekkingu.

Trasa bêdzie oznakowana poprzez umieszczenie na niej punktów kontrolnych.

Na trasie bêd± zlokalizowane punkty kontrolne. Punkty bêd± ponumerowane i nale¿y zaliczaæ je w kolejno¶ci od
pierwszego do ostatniego. Ominiêcie chocia¿ jednego punktu kontrolnego uniemo¿liwia formalne zaliczenie
dogtrekkingu.

Na trasie dogtrekkingu bêd± znajdowa³y siê punkty ¿ywieniowe.

Wyboru dystansu Long i Mid uczestnicy dokonuj± przed startem. Szczegó³owe informacje bêd± udzielane na odprawie
technicznej przed startem.

Zamkniêcie trasy nast±pi po zg³oszeniu siê wszystkich zawodników na mecie. Poinformowanie organizatora/sêdziego
o wycofaniu siê przez startuj±cego z dalszego udzia³u w imprezie jest równoznaczne z niezaliczeniem dogtrekkingu .

Organizator zapewnia pomoc w powrocie do bazy zawodnikom, którzy zrezygnuj± z dalszego udzia³u w dogtrekkingu.

Zwyciêzcami we wszystkich kategoriach, w których wyró¿nia siê podzia³ na p³eæ zostan± uczestnicy, którzy w najkrótszym
czasie pokonaj± trasê Long i Mid i nie pomin± ¿adnego punktu kontrolnego.

Zawodnicy podczas wy¶cigu zobowi±zani s± do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.

Zawodnicy podczas wy¶cigu zobowi±zani s± do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia siê z
nale¿ytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sêdziów, organizatorów, s³u¿b porz±dkowych oraz medycznych na
trasie dogtrekkingu.

Zawodnicy zobowi±zani s± do zachowania kultury osobistej (w szczególno¶ci do nie u¿ywania wulgaryzmów),
przestrzegania zasad fair play, poszanowania ¶rodowiska naturalnego.
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Na trasie i w jej pobli¿u zabrania siê u¿wania pojemników szklanych i innych przedmiotów stanowi±ych zagro¿nie dla
¿ycia i zdrowia psów, zawodników lub kibiców.

13. ¦wiadczenia dla zawodników

W ramach op³aty startowej zawodnik otrzymuje:

» pami±tkowy, imienny dyplom uczestnictwa z wynikiem uzyskanym podczas startu.
» prawo do korzystania z bufetów na trasie (woda, napoje, owoce, ciasta, itp.)
» posi³ek regeneracyjny po starcie
» ubezpieczenie NW,
» nagrody dla zwyciêzców,

13. Kategorie:
- Mê¿czy¼ni Long
- Kobiety Long
- Mê¿czy¼ni Mid
- Kobiety Mid
- Rodzina Long
- Rodzina Mid

14. Klasyfikacja Rodzinna:

Klasyfikacja rodzinna Dogtrekkingu bêdzie przeprowadzona na dystansach Long i Mid pod warunkiem uczestnictwa
przynajmniej trzech rodzin na dystansie, na którym ma siê odbyæ.

Rodzinê zg³oszon± do klasyfikacji mog± tworzyæ cz³onkowie najbli¿szej rodziny np. m±¿, ¿ona, dziecko, brat, siostra,
itp.

Rodzina mo¿e startowaæ z jednym psem.
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W Klasyfikacji Rodzinnej bêd± klasyfikowane rodziny, które zg³osi³y min. dwóch cz³onków rodziny.

Ró¿nica czasu przekroczenia mety przez cz³onków zespo³u nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 30 sekund.

Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zg³oszonej rodziny.

15. Ruch drogowy:

Dogtrekking bêdzie siê odbywaæ przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych
Policja oraz s³u¿by Organizatora u³atwi± w³±czanie siê do ruchu.

Zawodnicy musz± zachowaæ szczególn± ostro¿no¶æ maj±c na uwadze mo¿liwo¶æ wyjechania pojazdów z pól, dróg le¶ych cz
pojedynczych zabudowañ.

Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni bezwzglêdnie przestrzegaæ przepisów Ruchu
Drogowego.

Organizator nie ponosi odpowiedzialno¶ci za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

16. Kary:

Sêdzia w porozumieniu z Organizatorem mo¿e zas±dziæ nastêpuj±ce kary:

» Upomnienie.
» Dyskwalifikacja.

17. Ochrona ¶odowiska naturalnego

Zawodnicy musz± szanowaæ ¶odowisko naturalne i bezwzglêdnie nie mog± zanieczyszczaæ trasy wy¶cigu poza
wyznaczonymi strefami bufetu. Za¶miecanie trasy wy¶cigu karane bêdzie dyskwalifikacj±. Nie wolno u¿ywaæ szklanych
pojemników w pobli¿u i na trasie zawodów.
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18. Protesty

Protesty do Sêdziego G³ównego zawodów mo¿a sk³adaæ w formie pisemnej w czasie trwania zawodów. Decyzja
ostateczna nale¿y do Sêdziego G³ównego.

19. Informacje dodatkowe:

Ka¿dy uczestnik bierze udzia³ w zawodach na w³asn± odpowiedzialno¶æ.

Organizator nie ponosi odpowiedzialno¶ci materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

Brak znajomo¶ci regulaminu nie bêdzie uznawany jako wyt³maczenie.

Dogtrekking odbêdzie siê bez wzglêdu na warunki atmosferyczne.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwo³ania imprezy w zwi±zku z wyst±pieniem klêsk ¿ywio³owych lub innych
uznawanych za dzia³nie "si³ wy¿szej".

Wszyscy zawodnicy proszeni s± o nie za¶miecanie trasy dogtrekkingu i szczególn± troskê o ¶rodowisko naturalne.

W przypadku rezygnacji z udzia³u w imprezie Organizator nie wyp³aca zwrotu wpisowego.

Uczestnik Dogtrekkingu wype³niaj±c Kartê Zg³oszeniow± akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyra¿a zgodê
na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach promocji i reklamy przysz³ych imprez organizowanych przez
organizatora.

Organizator z Sêdzi± G³ównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.
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