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Regulamento  Canicross 

              Roteiro:   

1. O roteiro da prova passa por estradas de terra, trilhas e por poucas ruas pavimentadas.  

2. A organização da prova tem o direito de alterar o percurso da prova a qualquer tempo 

e conforme seu critério, sem aviso prévio, por questões de segurança. 

3. Além dos staffs  e fitas zebradas pelo percurso ajudando na orientação do caminho a 

ser seguido existem as seguintes placas: 

 

 

 

 

 

              Regras. 

              Equipamentos: 

4. Atleta e cachorro devem estar conectados o tempo todo através da guia até mesmo 

antes e após a prova no local de onde acontece o evento. Antes e depois da prova os 

cães devem ficar conectados o tempo todo ao dono por uma guia não elástica presa 

ao pescoço para que o dono tenha maior controle sobre o cão. Não podendo ser o 

tipo de guia carretel. Caso o tutor tenha a necessidade de se afastar do cão, o mesmo 

terá que ficar preso em  algum objeto fixo com um staff ao lado. Terá um staff 

disponível para essa necessidade ao lado do ponto fixo indicado por ele. 

5. Durante a prova: A guia deve ter entre 1,5 – 2 m de comprimento presa ao peitoral e 

ao cinto do corredor e ter uma parte em elástico. A cãominhada poderá ser feita com 

uma guia normal e peitoral normal. 

6. Cachorro não pode estar com enforcador durante a prova. O uso de peitoral ou arnês 

(colete de tração) é obrigatório para não machucar o cachorro durante a prova. Exceto 

na cãominhada, nessa o cão poderá usar um colete e guia normal, porem sempre 

preso a ela e ao seu tutor ou condutor. 

7. O Atleta deve correr com cinto e com as mãos livres. Exceto na cãominhada. 

8. Apenas um cachorro por atleta. 



           

O Cachorro: 

9. O cachorro deve estar em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta 

atividade. 

10. O Veterinário responsável durante o dia do evento pode verificar as condições físicas e 

psicológicas do cachorro, antes da largada. 

11. A carteira de vacinação do cachorro deve estar em dia. Deverá ser apresentada na 

retirada do kit e um atestado do medico veterinário liberando o cão para atividade 

física.  

12. Cão com a idade inferior a 12 meses deve ter um segundo atestado especifico para 

liberação deste animal em eventos esportivos, informando que, ele mesmo tendo a 

idade inferior a 12 meses já pode praticar atividade física sem restrições. 

13. Não poderá ter troca de cachorro durante a corrida. 

14. O atleta é responsável pelo seu animal de estimação. O organizador não se 

responsabiliza por quaisquer perdas ou danos causados por seu cão. 

15. O cachorro não pode correr sozinho e nem o humano poderá correr sozinho 

             O atleta:  

16. É obrigatório o uso calçado apropriado para corrida, não podendo correr sem camisa. 

Pode usar calça, bermuda ou short. 

17. O atleta está em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta atividade. 

 

Categorias: 

  

A - Masculino 

B - Feminino 

 

Ranking: 

 

18. Serão três etapas ao longo do ano na qual o atleta poderá trocar de cão de uma para a                                   

outra. Os pontos serão distribuídos conforme a tabela abaixo sendo que a colocação de 

menor pontuação será zerada (isso só vai acontecer se o atleta correr em todas as etapas, 

se o atleta faltar ou não se inscrever em todas as etapas o mesmo não terá etapa zerada). 

Caso o atleta venha a ter a mesma pontuação em todas as etapas será zerada a primeira  

etapa.  
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   Pontos Extras: 

19. Esses pontos não serão zerados na etapa de menor ponto. Esses pontos o atleta 

ganhará no "simples" fato de completar a prova independente de sua colocação. Cada 

etapa  terá uma pontuação diferenciada pelo nível técnico seguindo a tabela abaixo. 

Vamos usar a mesma formula usada pela iTRA porem uma tabela de índice diferente 

adaptada para distâncias das provas de Canicross. 

Formula: distância em km + desnível total em metros/100 

Esses valores você irá encontrar dentro do informativo do percurso da prova e para 

facilitar com os pontos extras já calculado. 

 

Índice Pontos 

1 até 4 3 

5 até 9 4 

10 até 14 5 

15 até 20 6 

21 em diante 7 

 

Premiação: 

20. Em todas as etapas os atletas serão premiados com medalhas de finisher e troféus 

para os três primeiros colocados de cada categoria. O cão será premiado com sacos de 

ração: Sendo o primeiro um saco grande, o segundo um saco médio e o terceiro um saco 

pequeno. O peso dos sacos com ração podem variar de uma prova para outra 

dependendo do apoiador ou patrocinador que fornecer as rações. O primeiro lugar por 

exemplo pode variar de 10 até 20 kg. A qualidade da ração será no mínimo premium.  

 

Premiação Extra: 

 

21. A premiação extra para humanos ou cães podem ter ou não ter em determinadas 

etapas. ela irá depender de apoio ou patrocínio. 

A premiação extra poderá entrar também na premiação final dependendo de apoio e 

patrocinador. 

 

Premiação Final: 

 

22. A premiação final será entregue na ultima etapa. Troféus diferenciados para os três 

primeiros do ranking de cada categoria e para o cão sacos de ração pequeno médio e 

grande da mesma forma da premiação normal da ultima etapa. 

A ultima etapa vamos premiar o ranking e a classificação do dia. 

 

 

 



Empate por pontos: 

 

23. O desempate será feito pela melhor classificação da ultima etapa. 

 

Premiação no pódio:  

24. O Atleta só poderá subir ao pódio com as devidas vestimentas: 

C - Tênis e/ou agasalho, short ou calça. 

D - Não podendo subir ao pódio em hipótese alguma vestido de sunga e calçado que não 

vista por completo os pés. 

E - O atleta que não estiver no pódio no momento da premiação perderá o prêmio, mas 

não perderá os pontos. 

O cão poderá participar da premiação no pódio, o mesmo só será retirado do pódio caso 

venha a estressar com a presença de outro cão. 

Na Cãominhada não havera premiação somente medalha de finisher 

Retirada de kit: 

 

25. Levar carteira de vacinação em dia do cão, junto com o atestado medico liberando o 

animal a praticar atividade física, caso tenha menos de 12 um segundo atestado 

informando que mesmo o animal tendo 12 meses pode praticar atividade fisica sem 

restrição (ESSE SERÁ RETIDO) e comprovante de pagamento, 3  até 5 kg ração de cachorro 

ou R$ 25,00 para serem doados para o abrigo de animais mais próximo ao evento. 

26. A retirada do kit será no dia e local da prova. Ver o horario no cronograma.  

27. Kit basico: Camisa e squeeze. OBS: Mais itens no kit dependem de apoiadores e 

patrocinadores. 

 

Devolução do valor da inscrição: 

 

28. Caso você não possa comparecer a corrida o seu pedido de devolução do valor da 

inscrição deverá ser feito por telefone ou email até 7 dias apos o pagamento da mesma, 

caso contrario o valor da inscrição só será devolvido se o evento vier a ser cancelado por 

motivo de força maior ou adiando. A devolução do valor da inscrição será feita via 

pagseguro transferindo o valor para sua conta pagseguro. O valor é liberado para a conta 

do responsavel do evento em 14 dias e no 15º dia o valor poderá ser transferido. Caso 

tenha feito a inscrição por deposito bancario o valor será devolvido da mesma forma. 

 

 



 

 

Emergências e acidentes: 

 

29. Em caso de emergência medica (humano e/ou cão) a organização se responsabiliza 

pelo pronto atendimento no local da prova e sua remoção caso haja necessidade avaliado 

pelo Socorro Medico e Veterinário. Chegando ao local de atendimento hospitalar o atleta 

ou tutor passa ser responsável por custos de atendimento, internação e medicamentos.  

 

Podem existir regras ausentes ou situações não citadas neste regulamento que podem 

vir serem adicionados posteriormente ou analisadas pela comissão técnica da prova. 

 

***Caso  etapa não tenha a Cãominhada, desconsiderar as regras da mesma. 

 


