
 

Regulamento  Canicross 

              Roteiro:   

1. O roteiro da prova passa por estradas de terra. 

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. Durante a prova: A guia deve ter entre 1,5 

até 2,5 m de comprimento presa ao peitoral e ao cinto do corredor e ter uma parte 

elástica. 

5. Cachorro não pode estar com coleira de pescoço durante a prova. O uso de peitoral ou 

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

6. O Atleta deve correr com cinto e com as mãos livres.  

7. Apenas um cachorro por atleta. 

           

O Cachorro: 

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

atividade. 

9. O Veterinário responsável durante o dia do evento deve verificar as condições físicas e 

psicológicas do cachorro, antes da largada. 

10. A carteira de vacinação do cachorro deve estar em dia. Deverá ser mostrada na 

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

física.  

11. O cachorro tem que ter no mínimo 12 meses.  



12. Caso de menor idade do cão, será pedido um atestado medico veterinário autorizando 

o cão a participar do evento, este deve estar citando que o cão tem menos de 12 

meses. Vamos entender 12 meses do cão o mês referente a sua data de nascimento, 

não necessitando ser o dia preciso.  

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 e o humano é 

responsável por qualquer incidente que houver com o cão. A organização não se 

responsabiliza por qualquer custo com veterinários e medicamentos por incidentes 

acontecidos no evento, mas se responsabiliza pelo transporte ate a clinica veterinária 

caso seja necessário.  

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 

 

Largada 

 

18 - A largada será contra relógio, podendo largar solo ou em dupla. Haverá um sorteio 

online para a ordem de largada (Horário do sorteio e da largada se encontram no 

cronograma). 

19 - O tempo de largada de um atleta para o outro será de 20 segundos 

20 - O atleta que irá ultrapassar o outro deverá avisar sobre a ultrapassagem falando em 

voz alta a palavra "Passo", neste momento o atleta que será ultrapassado, deverá parar, 

puxar a guia do cão para que o mesmo fique mais perto. A dupla que foi ultrapassada só 

poderá voltar a correr assim que a dupla passar por completo.  

 

Premiação e kit 

 

21 - A premiação e o kit serão compostos por brindes dos apoiadores do evento, não terá 

medalhas e nem troféus, mas terá a premiação com brindes para os três primeiros de 

cada categoria. 

 

 

 


