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DOGtrekking Świętokrzyski Regulamin 

 

DOGtrekking Świętokrzyski jest projektem Fundacji DOGadanka i ma na celu propagowanie 
aktywnej rekreacji z udziałem psa, krzewienie kultury fizycznej oraz promowanie walorów 
turystycznych naszego miasta wśród uczestników. 

 

Cele szczegółowe: 

- Promowanie regionalnych szlaków turystycznych, oraz miejsc cennych turystycznie  
- Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji z psem. 
- Popularyzacja turystyki i aktywnego wypoczynku w towarzystwie psa, opieki nad psami  

 

1. Organizator 

Organizatorem jest Fundacja DOGadanka we współpracy z innymi podmiotami, 
a w szczególności podmiotami pozarządowymi i samorządowymi. 

 

2. Informacje podstawowe 

Zawody DOGtrekkingu Świętokrzyskiego skierowane są do właścicieli psów z terenu całego 
kraju. Uczestnicy rywalizują w specjalnie przygotowanych kategoriach, w których wyłaniani 
są zwycięzcy. Punkty przyznawane są w zależności od zasad poszczególnych klasyfikacji. 

 

3. Zawody 

Organizator zawodów zobowiązany jest do publikacji oficjalnych wyników zawodów 
zawierających dla każdego sklasyfikowanego zawodnika biegu: czas na mecie oraz imię 
i nazwisko zawodnika. Oficjalne, końcowe wyniki powinny być opublikowane w przeciągu 
14 dni od daty zakończenia zawodów. 

 

DOGtrekking Świętokrzyski odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne. 

 

4. Uczestnictwo 

Uczestnikiem może być osoba fizyczna, bez względu na płeć oraz wiek. Osoby poniżej 16 r.ż. 
muszą być pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w zawodach. 
Pełnoletni uczestnik zawodów zobowiązany jest do posiadania dowodu osobistego oraz do 
jego okazania na prośbę Organizatora. 

W zawodach mogą startować wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie 
posiadające przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach dogtrekkingowych na zgłoszonym 
przez siebie dystansie. 

Uczestnik wypełniając zgłoszenie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu wyraża zgodę 
na przetwarzanie swoich danych osobowych w szczególności zamieszczeniu jego imienia 
i nazwiska na stronach internetowych Organizatora w tabeli wyników oraz na liście 
zgłoszonych drużyn jak również w celach promocji i reklamy przyszłych imprez 
organizowanych przez Organizatora. 
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Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników 
niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). 
Zgłaszając udział w DOGtrekkingu Świętokrzyskim, uczestnicy potwierdzają zapoznanie się 
z Regulaminem oraz potwierdzają przyjęcie jego warunków. 

Jeden zawodnik może startować maksymalnie z dwoma psami. 

Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska 
naturalnego oraz do zachowania kultury osobistej. 

Zawodnicy w trakcie trwania zawodów nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu. Zabronione 
jest używanie szklanych pojemników na trasie zawodów jak i poza nią. 
Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do sprzątania po swoim psie. Organizator 
zapewnia pojemniki na odchody w punkcie start/meta. 

W trakcie trwania zawodów zabrania się spożywania alkoholu przez zawodników idących na 
trasie. 

 

5. Punkty kontrolne 

W trakcie DOGtrekkingu Świętokrzyskiego rozgrywek w przestrzeni rozgrywania zawodów, 
umieszczane są punkty kontrolne. 

Punktem kontrolnym to znaczniki z nazwa imprezy, kodem do wprowadzenia na kartę 
i narzędziem do wprowadzania kodu. Potwierdzanie punktu kontrolnego własnym markerem 
dopuszczalne jest tylko w sytuacji braku markera przy punkcie kontrolnym. 
Zamiast markera użyty może być dziurkacz. 

Brak potwierdzenia punktu kontrolnego w powyższy sposób zostanie uznane za jego 
pominięcie. 

Każdy punkt kontrolny powinien być ustawiony w sposób widoczny w miejscu 
charakterystycznym, miejsce to musi być jednoznacznie identyfikowane w terenie i na 
mapie. 

Jeżeli punkt w terenie zlokalizowany jest w odległości 2mm w skali mapy od punktu 
charakterystycznego, nie ma obowiązku potwierdzania tego punktu. 

 

6. Trasa 

Start odbywa się z tzw. mass start - startu wspólnego. Wybór dystansu uczestnicy dokonują 
przed startem. Dystansu nie można zmienić w trakcie zawodów. 

W DOGtrekkingu Świętokrzyskim przygotowana trasa będzie oznakowana poprzez 
umieszczenie na niej punktów kontrolnych (PK). 

Zwycięzcą jest dana osoba (w każdej z konkurencji), która w najkrótszym czasie pokona trasę 
i nie pominie żadnego punktu kontrolnego. 

 

7. Limity czasowe 

Organizatorzy poszczególnych edycji mają prawo ustalić następujące limity czasowe dla 
poszczególnych kategorii i tak kolejno: 

dla kategorii MINI - 4 godziny 

dla kategorii MID - 6 godzin 
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dla kategorii LONG - 8 godzin 

Po upływie tego czasu zawodnicy nie zostaną sklasyfikowani w danej edycji. Organizator ma 
obowiązek skontaktować się z uczestnikami po upływie tego czasu. Po upływie czasu 
przewidzianego na zakończenie uczestnictwa na trasie LONG i po kontakcie z uczestnikiem 
na tej trasie, organizator nie ma obowiązku oczekiwania na zawodnika na mecie. 

 

8. Psy 

Do udziału w DOGtrekkingu Świętokrzyskim dopuszcza się wszystkie psy niezależnie od 
wielkości i rasy oraz psy nierasowe. Dopuszcza się start jednego zawodnika z maksymalnie 
dwoma psami. 

Dopuszcza się start dwojga uczestników z jednym psem, pod warunkiem wspólnego 
uczestnictwa na całej trasie. 

W przypadku plecaków dla psa, jego waga nie może przekraczać 1/3 masy ciała psa. Zabrania 
się startu suk w ciąży oraz do 6 tyg. po porodzie. Wszystkie psy biorące udział 
w DOGtrekkingu Świętokrzyskim muszą posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu 
przeciw wściekliźnie. Przez cały czas trwania zawodów, zawodnik ma obowiązek trzymać 
psa/psy na smyczy. Podczas zawodów zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz 
jakiekolwiek działanie powodujące ból lub stres u zwierzęcia. W przypadku braku możliwości 
kontynuowania marszu przez psa zawodnik ma obowiązek zejść z trasy i niezwłocznie 
poinformować o tym organizatora. 

Zaleca się, aby pies startujący w zawodach dogtrekkingu miał ukończone 12 miesięcy. Zgodę 
na dopuszczenie młodszego psa w starcie w zawodach powinien wydać weterynarz 
i organizator. 

 

9. Wyposażanie 

Każdy zawodnik ma obowiązek zabrać ze sobą na trasę: 

- mapę (otrzymaną od organizatora lub własną jeśli organizator poinformuje o tym 
wcześniej) 

- telefon komórkowy 

- wodę dla psa w ilości min. 1 litr oraz miskę 

- zaleca się posiadanie przez uczestnika apteczki 

 

Zawodnik pokonuje trasę prowadząc psa na smyczy (preferowana smycz z amortyzatorem). 
Wskazane jest, aby linka była zaczepiona do pasa biodrowego. Dopuszcza się trzymanie 
smyczy w ręce. Zabrania się startu psa w kagańcu, kolczatce lub obroży zaciskowej, 
korzystania przez zawodników z map innych niż przekazanych przez organizatora oraz 
korzystania z urządzeń wyposażonych w nadajnik GPS w celu ułatwienia nawigacji. 

 

10. Zgłoszenia i opłaty 

W tytule zgłoszenia  prosimy podać kategorie np. MINI – kobiety czy LONG – mężczyźni. 
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W treści: 
IMIĘ I NAZWISKO 
MIEJSCOWOŚĆ 
TELEFON KONTAKTOWY 
IMIĘ  i WIEK PSA 
RASA PSA 
DYSTANS 
Opcjonalnie DRUŻYNA.  
 

11. Opłaty startowe  

 
--- 20 zł - koszt uczestnictwa w każdej z konkurencji pod warunkiem uiszczenia opłaty przed 
zawodami, w terminie określonym w informacji o zawodach. 
--- 30 zł - koszt uczestnictwa w każdej z konkurencji opłacony w dniu zawodów. 

Opłata wpisowego może być dokonywana w formie przelewów. W tytule płatności należy 
wpisać nazwisko/nazwiska, za które dokonywana jest opłata. 

 

12. Zasady prowadzenia klasyfikacji i rejestracja wyników 

O kolejności uczestników we wszystkich klasyfikacjach decydują zasady określone odrębnie 
dla każdej z nich. Brany pod uwagę czas jest tzw. czasem brutto, zgodny z komunikatem 
końcowym z zawodów, z dokładnością co do 1 minuty a w przypadku zastosowania 
elektronicznego pomiaru czasu z zastosowaniem m.in. chipów, transponderów, kodów 
dokładność ustalana jest z dokładnością co do 1 sekundy. Rekomenduje się poinformowanie 
wszystkich zawodników o zastosowanym systemie pomiaru czasu. 
 

13. Klasyfikacje 

Zawody rozgrywają się w kategoriach: 
MINI (na dystansie do 6km) 
– Rodzinna / z dzieckiem, dziećmi do lat 16 
– Singiel / kobiety 
– Singiel / mężczyźni 
MID (na dystansie do 15km) 
– Singiel / kobiety 
– Singiel / mężczyźni 
LONG (na dystansie do 35km) 
– Singiel / kobiety 
– Singiel / mężczyźni 

przy czym istnieje możliwość startu dwojga uczestników z jednym psem na tym samym 
dystansie z osobną klasyfikacją punktową (np FITNESS kobieta + FITNESS mężczyzna) 

Wśród wszystkich uczestników odbędzie się losowań nagród. Losowanie odbywa się po 
dekoracjach. Warunkiem otrzymania wylosowanej nagrody jest konieczność osobistego 
odbioru. W przeciwnym razie losowanie jest kontynuowane do skutku. 

NAJLEPSZY UCZESTNIK W DANEJ KATEGORII 
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Liczy się suma wszystkich uzyskanych punktów w sezonie na określonym dystansie. 
Prowadzone są osobne klasyfikacje dla dystansów LONG, MID oraz MINI. W kategoriach 
obowiązuje podział na klasyfikacje według płci. 

 

14. Punktacja 

Niezależnie od wybranej kategorii startowej, uczestnicy otrzymują punkty wg schematu: 

1 miejsce: 10pkt 
2 miejsce: 9pkt 
3 miejsce: 8pkt 
4 miejsce: 7pkt 
5 miejsce: 6pkt 
6 miejsce: 5pkt 
7 miejsce: 4pkt 
8 miejsce: 3pkt 
9 miejsce: 2pkt 
10 miejsce i kolejne: 1pkt 

 

15. Nagrody 

Wszystkie osoby, które zajmą miejsca 1-3 w poszczególnych edycjach DOGtrekkingu 
Świętokrzyskiego otrzymują okolicznościowe puchary. 

 

16. Zmiany w regulaminie 

Ze względu na charakter imprezy organizatorzy DOGtrekkingu Świętokrzyskiego zastrzegają 
sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzenia zmian w 
regulaminie, mających za zadanie rozstrzygnąć wszystkie elementy sporne, które mogą 
pojawić się ze względu na potrzebę interpretacji zapisów czy nieprzewidzianych zapytań 
związanych z obsługą poszczególnych klasyfikacji. 

 

17. Kontakt 

Oficjalna strona:   dogadanka.mati-ck.pl 
Strona na fb: www.facebook.com/DOGadanka 
Oficjalny e-mail:   dogadanka@onet.pl 

 

18. Postanowienia końcowe 

Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. 
Odpowiedzialność ponosi uczestnik lub inny uczestnik drogi przyczyniający się na skutek 
naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistniałego zdarzenia. W razie wypadku lub 
powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami 
odszkodowawczymi wobec organizatora.  
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