Turistas.lt nuotykių maratono nuostatų priedas dogtrekking įskaitai
Varžybos: Turistas.lt nuotykių maratonas, dogtrekking įskaita
Laikas: 2015 m. rugsėjo 19 d.
Vietovė: Lietuva, Aukštadvaris ir jo apylinkės
Organizatoriai: Všį „Turizmo akademija“
Oficiali varžybų internetinė svetainė – http://maratonas.turistas.lt

NUOSTATAI
Turistas.lt nuotykių maratono dogtrekking įskaitos dalyviams galioja nuotykių maratono nuostatai ir šis nuostatų priedas.

ORGANIZATORIAI
Varžybų trasą ruošia ir KP apskaitą vykdo VŠĮ „Turizmo akademija“ bendradarbiaujant su Lietuvos keliautojų sąjunga ir kt.
organizacijomis.

DALYVIAI
Dogtrekingo įskaitoje varžosi dalyviai kartu su savo augintiniais (vienas dalyvis gali startuoti su dviem šunimis).

ŠUNYS, JŲ SVEIKATA, DRAUSMĖ, APRIBOJIMAI
Dogtrekinge dalyvaujančių šunų minimalus amžius 1 metai. Maksimalus 9 metai (galimas dalyvavimas ir vyresniems, esant
veterinaro pažymai, dėl šuns galimybės įveikti trasą). Šuo gali nešti kuprinę, kurios svoris negali viršyti 1/3 jo kūno svorio.
Trasoje šuo turi turėti galimybę atsigerti (mažiausiai 1 litras vienam šuniui).
Draudžiama dalyvauti šuningoms bei maitinančioms kalėms Visi varžybose dalyvaujantys šunys privalo turėti skiepų knygelę
su galiojančiomis vet .gydytojo atžymomis.
Varžybų metu draudžiama bet kokia šuns [šunų] prievarta ,taip pat bet kokie veiksmai galintys sukelti šunims skausmą ar
stresą.
Visą varžybų laiką, nuo atvykimo į varžybų vietą iki išvykimo iš varžybų vietos dalyvis privalo laikyti [šunis] šunį ant pavadžio.
Dalyviai savo keturkojų ekskrementus privalo susirinkti į maišiukus !

ATSAKOMYBĖS
Turistas.lt nuotykių maratonas organizuojamas ne tik dogtrekking‘o dalyviams. Renginyje dalyvauja ir šunų nemėgstantys
žmonės. Dogtrekking‘o dalyviai privalo gerbti tokius dalyvius ir pasirūpinti, kad šuo (šunys) nepadarytų žalos kitiems
dalyviams.
Kiekvienas dalyvis atsako už savo šuns elgesį, jo sveikatą bei už visus jo galimai padarytus nuostolius.
Tarp dalyvių ir organizatorių pasirašoma saugaus dalyvavimo varžybose sutartis, kurioje aprašomos elgesio viešojoje erdvėje
taisyklės, KET taisyklių laikymasis ir kt.

REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS IR APDOVANOJIMAI.
Dogtrekking įskaitoje apdovanojami trys geriausią rezultatą pasiekę dalyviai.

REIKALINGAS INVENTORIUS.
Be nuotykių maratono nuostatuose aprašyto inventoriaus, kiekvienas dogtrekking dalyvis išvykdamas į trasą su savimi privalo
turėti:
• Šuns skiepų knygelę
• Indą (dubenėlį) vandeniui
• Vandenį šuniui (min.1 litras vienam šuniui)
Rekomenduojama turėti :
• Sterilaus pleistro ir binto
• Apsauginius batelius, (batelį) šuniui
• Rankšluostuką šuniui (gali tekti persikelti per upelį...)
Dalyvis įveikia trasą laikydamas šunį už pavadžio (geriau naudoti lyną su amortizatoriumi)
Lynas turi būti pritvirtintas prie juosmens diržo. Leidžiama naudoti paprastą pavadėlį, automatiniu pavadėliu leidžiama
naudotis pilnamečiams varžybų dalyviams.
Šunį vedame su pakinktais arba su antkakliu.
Draudžiama vestis šunį su antsnukiu, smaugiamu antkakliu.
Dalyvis ir jo įranga bei šunų skiepų knygelės teisėjui pageidaujant prieš ir po starto gali būti tikrinami.

KITA INFORMACIJA.
Lenkimas: lenkiantysis dalyvis artėdamas prie lenkiamojo iš anksto praneša apie ketinimą lenkti.
Lenkiamasis privalo pritraukti savo šunį (šunis) arčiau savęs, kad išvengti šunų konflikto ir nekliudytų lenkiančiajam.
Aplenktajam 30 sekundžių laikotarpyje draudžiama lenkti aplenkusįjį, išskyrus atvejus jei aplenkęs dalyvis nukrenta,
susipainioja arba pats sustoja.

