Regulamin Zawodów „Mistrzostwa Polski Psów Sportowych”
1. Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Pit Bull Alkatraz Poland, siedziba
Bogusławice 3, 62-620 Babiak
i Polskie Porozumienie Kynologiczne, siedziba ul. Tadeusza Rejtana 7/9 Warszawa.
2. Miejscem

zawodów

jest

Stadion

we

Wrocławiu,

adres

aleja

Śląska

1,

54-118 Wrocław.
3. Zawody odbędą się podczas Targów Animal Wroclove, które odbędą się w dniach 1314 października 2018 roku.
4. Zgłoszenia udziału zawodnicy dokonują poprzez formularz zgłoszeniowy do 07-102018 roku. Formularz zgłoszeniowy będzie w wersji online i PDF.
5.

Podczas dokonywania zgłoszenia Zawodnik musi wyrazić zgodę na obowiązujący
uczestników Regulamin Zawodów. Zgłoszenie jest dokonane w sposób skuteczny
pod warunkiem podania przez Zawodnika wszystkich wymaganych danych. Podane
przez Zawodnika dane przetwarzane będą w celach przeprowadzenia Zawodów,
identyfikacji Zawodników i psów oraz w celach informacyjnych. Zawodnik udziela
zgody na przetwarzanie ww. danych.
Komisja

Zawodów

zweryfikuje

dane

psa

dostarczone

przez

Zawodnika,

poprzez porównanie przedstawionych dokumentów (książeczka szczepień, paszport
psa) ze zgłoszonym podczas rejestracji w dniu zawodów psem.
Rejestracja w dniu i miejscu odbywania się Zawodów: Zawodnik musi zarejestrować
w wyznaczonych godzinach przed rozpoczęciem konkurencji w danym dniu
przed Komisją Zawodów. Komisja Zawodów zweryfikuje dane podane podczas
zgłoszenia, weryfikując przedstawiony przez Zawodnika dokument tożsamości
wraz ze zdjęciem oraz dane psa.
6. Konkurencje zawodów są następujące:
13 październik (sobota)
Godz. 7:30-9:30 zgłoszenia i weryfikacja psów do konkurencji.
Godz. 10:00 Uroczyste otwarcie Targów.
Godz. 11:30 1.Wall Climbing,
2. High Jump.
Wręczenie nagród około godz. 16:00

14 październik (niedziela)
Godz. 7:30-9:30 zgłoszenia i weryfikacja psów do konkurencji.
Godz. 11:00 1. Minute of Obidience,
2. The Hardest Bite,
3. Quick Dog.
Wręczenie nagród około godz. 16:00
7. Uczestników obowiązuje opłata 30 zł za 1 konkurencję od 1 psa. W przypadku
rezygnacji z udziału, opłata jest bezzwrotna. Termin opłaty 07-10-2018 r. na wskazane
konto.
Stowarzyszenie PitBull Alkatraz Poland
79 1090 1203 0000 0001 3613 1822
Z dopiskiem darowizna na cele statutowe / imię i nazwisko / imię psa.
8. W zawodach może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, ale także
każda małoletnia osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych,
która ukończyła 14 rok życia i posiada pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego
(rodzica/opiekuna prawnego). Przedstawiciel ustawowy musi zostać zweryfikowany
przez organizatorów Zawodów w celu potwierdzenia jego uprawnień ( przedstawiciel
ustawowy oraz małoletni muszą być obecni w trakcie weryfikacji).
9. Psa ze smyczy puszczamy tylko podczas konkurencji. Psy nielubiące kontaktu
powinny być oznaczone kolorem żółtym- wstążką, obrożą lub szelkami.
10. Zawodnik może wziąć udział w Zawodach z psem dowolnej rasy, wielkości,
wykastrowanym lub nie, o ile spełnia on następujące warunki:


posiada obowiązkowe szczepienie na wściekliznę,



nie jest w okresie rui (cieczki), który obejmuje również okres jednego tygodnia
przed i po wystąpieniu rui, co zostanie zweryfikowane podczas badania
przez lekarza weterynarii. Naruszenie niniejszego postanowienia skutkuje
natychmiastową decyzją o dyskwalifikacji, na którą nie służy odwołanie,



w zawodach nie mogą brać udziału suki karmiące młode bądź będące
w drugim miesiącu ciąży. Ustalenie tego następuje w trakcie badania
weterynaryjnego.

Złamanie

tego

przepisu

skutkuje

wykluczeniem, bez możliwości prawnego rozpatrzenia,

natychmiastowym



w przypadku, gdy pies wykazuje zachowania agresywne, w celu ochrony
bezpieczeństwa uczestników, Komisja Zawodów może nakazać założenie psu
kagańca, a w przypadku skrajnie agresywnych zachowań może podjąć decyzję
o dyskwalifikacji z Zawodów. Zawodnik, który odmówi założenia psu kagańca
będzie obowiązany do opuszczenia miejsca wydarzenia, a opłata wstępu
na zawody nie będzie w tym przypadku podlegać zwrotowi,



pies został odrobaczony nie później niż na 3 miesiące przed datą Zawodów.
Podanie leku musi być odnotowane w książeczce zdrowia lub paszporcie psa,



pies powinien mieć chip służący do jego identyfikacji. Psy bez chipa mogą
także wziąć udział w zawodach, wiek zostanie przypisany ze zgłoszenia przy
czym w razie niezgodności lekarz weterynarii Zawodów oceni wiek psa.

11. Każdy uczestnik bierze udział na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność
za swojego psa.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje psa, jak i właściciela.
13. Każdy uczestnik imprezy wyraża zgodę na publikację wizerunku (swojego i psa)
w mediach społecznościowych, w postaci zdjęć i filmów, które będą wykorzystane
w celach promocyjnych wyłącznie przez Stowarzyszenie Pit Bull Alkatraz Poland
i Polskie Porozumienie Kynologiczne.
14. Lekarz weterynarii, przed rozpoczęciem Zawodów skontroluje posiadanie przez psa
chipa służącego do jego identyfikacji, stan jego zdrowia, zachowanie psa, książeczkę
zdrowia

lub

paszport.

Lekarz

weterynarii,

w

przypadku

stwierdzenia

nieprawidłowości, może stwierdzić dyskwalifikację Zawodnika i psa. Komisja
Zawodów zatwierdzi lub odrzuci dyskwalifikację.
15. Organem kontrolnym Zawodów jest Komisja Zawodów. Przewodniczącym Komisji
jest sędzia zawodów Patrycja Szałkiewicz. W zakres kompetencji Komisji Zawodów
wchodzi:





podejmowanie decyzji koniecznych do przeprowadzenia Zawodów w sposób
bezpieczny i skuteczny,
kontrola Zawodników i psów,
rozstrzygnięcie o wynikach Zawodów,
podejmowanie decyzji o dyskwalifikacji.

16. Jeżeli Regulamin Zawodów nie stanowi inaczej, członkowie Komisji Zawodów, mogą
przy wykonywaniu swoich obowiązków działać samodzielnie.

17. Zawodnicy biorą udział w wyścigu na własne ryzyko. Każdy zawodnik może prosić
o pomoc lekarską dla siebie i swojego psa.
18. Zawodnik bierze pełną odpowiedzialność za zachowanie psa, z którym startuje
w Zawodach. Zawodnik ma obowiązek zbierania odchodów psa, także z miejsc
wyznaczonych na psie toalety i wrzucania ich do wyznaczonych pojemników.
19. Zakazane jest używanie obroży zaciskowych, dławików i kolczatek!
20. W czasie Zawodów psa można nagradzać smakołykami, zwiększając w ten sposób
jego motywację.
21. Zawodnik bierze pełną odpowiedzialność za zachowanie psa i za wszystkie szkody
przez niego spowodowane względem osób, psów lub rzeczy.
22. Każda konkurencja będzie posiadała odrębny Regulamin Konkurencji.

