PRAVIDLA ZÁVODU - KATEGORIE CANICROSS

Ačkoliv se chceme především sejít a užít si adrenalin a skvělou atmosféru
závodu, budeme vyžadovat základní pravidla v zájmu pohody a zdraví psů a
zachování všech principů tohoto sportu:
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Každý pes může běžet pouze s jedním závodníkem
Každý závodník může běžet/jet pouze s 1 psem
Psi, kteří se účastní závodu, musí být staří nejméně 12 měsíců.
Povinná výbava: Postroj, sedák, vodítko s amortizérem s maximální
délkou 2 m v nataženém stavu // BEZ POVINNÉ VÝBAVY NEBUDE
MOŽNÉ PUSTIT ZÁVODNÍKA NA TRASU //
Běžecké boty s hřeby jsou v závodě přísně zakázány. Porušení zákazu
bude trestáno diskvalifikací.
Závodů se nesmí účastnit feny po 30 dni březosti a do 6 týdnů po
porodu.
Agresivita psů na trati bude prošetřena a případně trestána
diskvalifikací, pejskům s problémem s agresí bude pro zachování
bezpečnosti povolen start s košíkem.
Hrubé zacházení se psem rovněž nebude tolerováno a bude trestáno
diskvalifikací.
Na trati je nutné se chovat opatrně a to především u vzájemného
předbíhání závodníků, předejít možným konfliktům mezi psy. Při
předbíhání doporučujeme informovat předbíhaného z které strany
běžíme (“zleva”, “zprava”) aby měl případně možnost sebe i svého
psa na míjení připravit.
Každý pes musí být v prostoru závodu vždy na vodítku.
Pořadatel vyzývá závodníky a jejich doprovod, aby dbali na pořádek v
místě parkování na startu a uklízeli po sobě a svých psech.
Každý pes musí mít platná povinná očkování. Splnění veterinárních
podmínek je nezbytné. Platný očkovací průkaz s sebou .
Všichni účastníci se řídí zásadami zabezpečení pohody a ochrany
zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání.

BĚŽECKÝ A CANICROSSOVÝ KODEX

Naše závody se řídí jednoduchými pravidly běžeckého a canicrossového fair
play, k přečtení na BĚŽECKÝ KODEX a
  CANICROSSOVÝ KODEX

V PŘÍPADĚ ONEMOCNĚNÍ
Má závodník právo na převod svého startovného na jiný závod ze série Leskros,
popř. na jinou osobu ZDARMA. Zaplacené startovné není možné vrátit.
V případě přírodní katastrofy či jiných neovlivnitelných událostí se startovné za
zrušený závod nevrací.

