DIUMENGE 13 DE FEBRER DEL 2022
NORMATIVA GENERAL
 No es permeten gossos sense lligar ni abans, ni durant, ni després de la cursa.
 Els gossos manifestament perillosos o que puguin ser conflictius, és a dir aquells que tenen
reaccions estranyes davant altres gossos en determinades circumstàncies, hauran de dur morrió,
sobretot durant la sortida o bé sortir al darrera de tot.
 El participant a l’inscriure’s a la cursa es fa responsable dels danys que pugui causar el seu gos.
 El corredor/caminant serà responsable del gos en tot moment, des de l’arribada al lloc de la cursa
fins a la seva marxa.
 La inscripció a la cursa implica l’acceptació del present reglament

CANICRÒS
 Els gossos han de dur implantat el microxip obligatori i les vacunes al dia.
 Es durà a terme control de cartilles i el gos haurà de passar el control veterinari.
 El control veterinari s’’obrirà als participants una hora abans de l’inici de la competició i hi participarà un veterinari. Tots els equips hauran de passar el control veterinari obligatori abans de l’inici
de la prova. Per això serà responsabilitat del corredor presentar-se al lloc de la cursa amb antelació
suficient per passar el control.
 Poden participar totes les races sempre que tinguin com a mínim 1 any i menys de 10.
 L’organització es reserva el dret de no permetre la participació d’un gos que no presenti un bon
estat de salut i forma si així ho indica el veterinari de la cursa.
 És obligatori que els gossos corrin amb arnés de canicròs, en cap cas es permetrà la participació a
la cursa de gossos amb collar o arnès inadequat (no així a la caminada).
 Per avançar a un altre equip se l’advertirà obligatoriament amb la veu “PAS” per prevenir de forma
que pugui controlar als seus gossos i facilitar l’avançament.

MATERIAL OBLIGATORI (CORREDORS)
 Arnès de canicròs: Haurà de ser específic per canicròs, lleuger, resistent per garantir que el gos no
el trencarà. Haurà d’evitar que li provoqui rascades o abrasions.
 Cinturó de canicròs: Per la cintura del corredor es recomana portar un cinturó ample i còmode, que
permeti lligar la línia de canicròs mitjançant un mosquetó que estarà fixe al cinturó.
 Línia de canicròs: Per poder lligar el cinturó de l’esportista a l’arnès del gos. Ha de tenir una part
elàstica (amortidor) per lligar la línia a l’arnès del gos que es farà mitjançant un mosquetó.
 Morrió (recomanat quan calgui): S’ha d’entendre que hi ha gossos que s’estressen en presència
d’altres gossos.

DRETS D'IMATGE
Tot participant autoritza a cedir els seus drets d’imatge a l’organització perquè aquesta utilitzi o
publiqui lliurement qualsevol fotografia o vídeo gravats durant el desenvolupament de la marxa, a
efectes de promocionar i donar a conèixer l'esdeveniment.
Les seves dades personals seran incorporades a un fitxer automatitzat, creat per la l’ASSOCIACIÓ PROTECTORA DE
LLEBRERS GALGOS 112 de conformitat amb les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, i seran utilitzades per a l’enviament d’informació i de qualsevol comunicació relacionada amb
l’adopció i les finalitats de l’associació.
S’informa que, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, té el dret de revocar,
en qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com exercir, davant l’Associació Protectora de llebrers Galgos 112 els
drets d'accés, de rectificació, cancel·lació i d'oposició de les vostres dades, enviant un missatge a l'adreça de correu
lopd@galgos112.com.

PROTOCOL COVID
El protocol covid s'adaptarà segons mesures vigents. S'informarà dies abans a les xarxes socials
@cursagalgos112
Per a participar, és obligatori signar el full de declaració responsable que s'haurà d'entregar el
mateix dia de la cursa.

CONTROL VETERINARI PER CANICROS
El podeu passar el mateix dia de la cursa o on-line:
Si el voleu fer on-line cal que en el moment de fer la inscripció envieu fotocòpia de la Cartilla de
vacunes de les pàgines d’identificació del gos i de les vacunes vigents i el Certificat veterinari
que rebreu en el moment d'inscriure's a info@lacursadelsllebrers.cat. Si no disposeu de certificat
veterinari, haureu de passar el control abans de la recollida del dorsal.

