1. A PROVA

1.1. A Prova 1ª DOG RUN cãorrida e caõminhada doravante denominada
EVENTO, será realizada no dia 23 de novembro de 2019, por
PESSOAS DE TODOS OS SEXOS acompanhada de seus CÃES
doravante denominadas DUPLA = ATLETA + CÃO, independentemente
da condição climática.
Deste EVENTO faz parte:
a) A CAMINHADA DOS CÃES DE PEQUENO PORTE na distância
aproximada de 500m (1 volta no percurso), doravante
denominada CAMINHADA.
b) A CORRIDA DOS CÃES DE MEDIO PORTE na distância
aproximada de 1000m (2 voltas no percurso), doravante
denominada CORRIDA 1.
c) A CAMINHADA DOS CÃES DE PEQUENO PORTE na distância
aproximada de 1500m (3 voltas no percurso),, doravante
denominada CORRIDA 2.

1.2. A LARGADA e a CHEGADA do EVENTO será em no Campus
do Unileste Mg, no bairro Bom Retiro na cidade de Ipatinga,
conforme percurso detalhado no site do EVENTO.
1.3. - O início do EVENTO está previsto para 8:00, com a primeira largada
as 08h30.
A ORGANIZAÇÃO solicita extrema atenção a confirmação dos
respectivos horários de largada durante a semana que antecede o
EVENTO através do Regulamento da prova, mídias sociais, imprensa, site
oficial do evento, quando da retirada do kit no local de entrega e, às
chamadas do sistema de som e sinalizações na área de LARGADA no dia
da prova, para eventuais ajustes nos respectivos horários que possam se
fazer necessário.
Todos os cães deverão ser dóceis assim atestados pelo seu respectivo
dono, o cão terá convivência com outros cães de outras raças.
Caso o cão não esteja se comportando adequadamente ao evento, fugindo
a questão de ordem poderá ser convidado a se retirar pela organização
Todos os cães deverão estar com seus cartões de vacina em dia, sendo
este de total responsabilidade de seu dono e de caráter eliminatório.

Todos os animais Obrigatoriamente deverão estar na guia (coleira).
A organização não recomenda a participação de animais no cio.

2. CATEGORIAS E REGRAS DE PARTICIPAÇÃO
As DUPLAS poderão participar do EVENTO inscrevendo-se em uma única
CATEGORIA, como descrita abaixo:
a) A CAMINHADA DOS CÃES DE PEQUENO PORTE
b) A CORRIDA DOS CÃES DE MÉDIO PORTE
c) A CORRIDA DOS CÃES DE GRANDE PORTE

3. ENTREGA DE KIT
O kit será composto por número de peito, medalha de participação,
camisa, medalha Dog. podendo ter ou não brindes os patrocinadores
4. ENTREGA DE KIT
A entrega de kits será feita no Campus do Unileste Mg, no bairro Bom
Retiro na cidade de Ipatinga, no dia 22 de novembro de 17:00h as 20:00h.
5. PREMIAÇÃO
Serão premiadas as 3 primeiras duplas na categoria CORRIDA DOS
CÃES DE GRANDE e MÉDIO PORTE
6. PROIBIÇÕES






animais ferozes
cadelas no cio
gatos
cães sem vacinação em dia
cães doentes

