REGULAMENTO GERAL
DOG TRAIL MADEIRA
DEFINIÇÃO:
●

O DOG TRAIL MADEIRA é um evento lúdico-desportivo destinado à corrida e/ou
caminhada na montanha com atleta e cão.

●

Neste evento pode participar qualquer tipo de cão, desde os 12 meses até aos 10 anos
de idade, que reúna as condições físicas e psicológicas adequadas para este tipo de
actividade.

●

Haverá ainda uma prova especial, designada por Mini Gincana, destinada a cachorros
entre os 3 e os 12 meses de idade, como também, cães de raça miniatura (peso
referência inferior a 5kg).

PROVAS:
Este evento é composto por 3 provas:
1. PROVA LONGA:
Definição: Circuito entre os 7 a 8 km de distância, com desnível máximo de 300m.
Destinatários: Todos os cães com mais de 13 meses de idade, e máximo de 10 anos.
Esta prova é recomendada para cães que já tenham o hábito de exercitar com
regularidade e que tenham a preparação física adequada para percorrer este tipo de
distâncias.
2. PROVA CURTA:
Definição: Circuito entre os 2.5 e 3 km de distância, com desnível máximo de 150m.
Destinatários: Todos os cães com mais de 13 meses de idade, e máximo de 10 anos.
Esta prova é ideal para qualquer cão que tenha o gosto e o hábito de caminhar ou
correr com alguma frequência.
3. MINI GINCANA:
Definição: Pequeno circuito com diversos obstáculos artificiais, com o máximo de 150m
de distância.
Destinatários: Todos os cachorros com idades compreendidas entre os 3 e 12 meses,
como também, todos os cães considerados de “raça miniatura” (peso de referência até
aos 5kg).
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INSCRIÇÕES:
●

O preço da inscrição é de 10€ por equipa (cão e atleta) e deverá ser paga no acto da
inscrição. No valor da inscrição está incluído um kit de participante e uma doação.

●

A inscrição por equipa está limitada a 1 cão por atleta.

●

Os cães inscritos apenas poderão participar em 1 das provas.

●

Obrigatório mencionar qualquer doença ou condição crônica do cão ou/e atleta.

●

As equipas serão identificadas por um número de dorsal entregues no dia do evento
pela organização. Este dorsal deverá ser usado pelo atleta de forma visível durante toda
a prova.

●

No caso da impossibilidade de participação, o valor da inscrição poderá ser devolvido
até 7 dias antes do dia do evento.

MATERIAL OBRIATÓRIO:
●

Trela não elástica/extensível para o cão.

●

Água e bebedouro portátil.

●

Sacos para a remoção de dejetos.

PERCURSO:
●

Cada percurso será marcado por fitas e placas indicadoras da direção.

●

Ao longo de cada percurso haverá elementos da organização, designados por
controladores de prova. É da responsabilidade destes controladores zelar pela
segurança dos participantes e bom funcionamento da prova. Todas as equipas devem
respeitar qualquer indicação dada por estes controladores.

●

Haverá pontos de abastecimentos na prova curta e longa, para dar apoio ao nível de
água fresca, mantimento e pronto socorro.

PARTIDAS:
●

As partidas serão feitas individualmente e cronometradas.

●

A organização irá atribuir um número em dorsal a cada equipa, que serão entregues no
dia da prova.
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PRÉMIOS:
●

Serão premiados os 3 melhores tempos de cada prova.

●

Na Mini Gincana os cachorros e os cães de raça miniatura serão premiados
separadamente, desde que hajam no mínimo 3 equipas participantes de cada categoria.

O CÃO:
●

O cão deve estar em plenas condições físicas e psicológicas para participar neste tipo
de atividade.

●

Não é recomendada a participação de cães que não se sintam confortáveis junto a
pessoas e/ou cães estranhos. Cães que apresentem fortes índices de nervosismo
podem ser retirados da prova pela comissão técnica do evento.

●

Recomenda-se que o cão tenha o boletim de vacinas em dia.

●

Obrigatório informar qualquer doença ou condição crônica do cão.

●

Idade máxima permitida: 10 anos.

●

Não é permitida a participação de cadelas com o cio, prenhas ou em fase de
amamentação.

●

Uso obrigatório de açaime em cães considerados de raça perigosa.

O ATLETA:
●

Idade mínima de participação: 16 anos para a prova longa e curta; 10 anos para a Mini
Gincana.

●

No caso de menor, os pais da criança deverão assinar o Termo de Responsabilidade.

●

Obrigatório informar de qualquer doença ou condição crônica de saúde.

●

Obrigatório usar calçado adequado para a corrida e/ou montanha.
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REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA E DE CONDUTA:
●

Apenas é permitido 1 cão por atleta.

●

Obrigatório uso de trela ou guia não elástica durante todo o evento,
nomeadamente antes, durante e após as provas.

●

O cão não deverá ficar sozinho ou solto em momento algum.

●

Cada atleta é totalmente responsável pela conduta do seu cão. A organização não
se responsabiliza por qualquer incidente ou danos causados pelos cães
participantes.

●

Será obrigatório todas as equipas assinarem um Termo de Responsabilidade.

●

É da responsabilidade do atleta zelar pela segurança e bem-estar do seu cão,
tomando especial cuidado com a passada e a temperatura do cão.

●

Não é obrigatório correr nas provas. O passo deverá ser ajustado ao nível de cada
equipa (cão e atleta).

●

O atleta deverá permitir o cão descansar e beber água durante qualquer momento
da prova.

●

O atleta em momento algum poderá puxar (arrastar) ou obrigar o seu cão a correr.

●

A organização reserva-se ao direito de retirar da prova qualquer cão que
apresente forte sinais de cansaço e/ou de dor.

●

A organização recomenda que todos os cães estejam assegurados por um seguro
de responsabilidade civil.

●

Todos os dejetos do cão deverão ser corretamente removidos.

●

É proibido deitar lixo no chão.

RECOMENDAÇÕES:
●

Treine gradualmente o seu cão para a distância que pretende percorrer.

●

Treine o seu cão a andar de carro. Lembre-se que terá de chegar de carro ao local do
evento
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DESCLASSIFICAÇÃO:
●

Será motivo de desqualificação a violação de qualquer ponto deste Regulamento.

●

A desclassificação poderá ocorrer antes, durante ou depois da prova.

●

A equipa técnica e veterinária deste evento poderá proibir à participação de um cão que
aparentemente não reúna as condições físicas e/ou psicológicas requeridas para
praticar neste tipo de atividade.

●

A verificação de uma má conduta deverá sempre ser comunicada à equipa técnica do
evento.

EMERGÊNCIA E ACIDENTES:
●

No caso de uma emergência médica (atleta ou cão) a organização se responsabiliza
pelo pronto socorro no local da prova e pela sua remoção caso a equipa de socorro ou
veterinária assim o considerar.

●

Os atletas participantes estão cobertos por um seguro de acidentes pessoais sendo o
valor máximo para a cobertura de despesas de tratamento 4.500€. Qualquer valor
excedente é da total responsabilidade do atleta.

●

A organização não assegura despesas veterinárias.

Por questões de segurança, meteorológicas ou de força maior, a organização reserva-se
ao direito de alterar os percursos e/ou programa da prova a qualquer momento.
Podem existir regras ausentes ou situações não previstas neste regulamento que podem
vir a ser adicionadas posteriormente ou analisadas pela equipa diretiva e técnica da
prova.

Regulamento atualizado a 12.06.2018
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