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1. Start
1.1 Dopuszczalne jest udzielenie pomocy zawodnikom w strefie startowej.
1.2. Przed wystartowaniem zawodnik musi się zatrzymać na linii startowej.
1.3. Zawodnik który się nie znajdzie na starcie w czasie dla niego wyznaczonym, będzie
ogłoszony jako zawodnik spóźniony.
1.4. Zawodnik spóźniony startuje po wystartowaniu ostatniego zaprzęgu zgłoszonego do
jego kategorii po ustalonej przerwie między startami kolejnych zawodników lub w czasie
wyznaczonym przez Sędziego. Zawodnik spóźniony nie może przeszkadzać innym
zawodnikom.

1.5. Jeśli zawodników spóźnionych jest więcej niż jeden, startują oni w początkowo
przewidzianej kolejności z przerwami przewidzianymi między startami kolejnych
zawodników.
1.6. Jeśli w tym samym etapie zawodnik jest spóźniony po raz drugi, zostaje
zdyskwalifikowany. Zawodnik, który nie opuści strefy startowej przed startem kolejnego
zawodnika, może zostać zdyskwalifikowany.
2. Meta
2.1. Zawodnik kończy etap w momencie, gdy przekroczy on linię mety.
2.2. Zawodnik nie może przekroczyć linii mety przed psem.
2.3 Jeśli Sędzia Główny uważa, że zachowanie zawodnika, zaprzęgu czy pomocnika w
trakcie trwania zawodów szkodzi obrazowi sportu lub wyścigu zawodnik zostanie
zdyskwalifikowany.
3.Udział w wyścigach
3.0. Zawodnicy niepełnoletni mogą brać udział w wyścigach wyłącznie za pisemną zgodą
rodziców lub opiekunów prawnych.
4. Start może być:
4.1. pojedynczy - zawodnicy startują w równych odstępach czasowych, wynoszących
a) 30 sekund
b) 60 sekund
c) 90 sekund
d) 120 sekund

Decyzję podejmuje Sędzia Główny.
4.2. masowy - zawodnicy startują równocześnie. Jeśli ilość zawodników to umożliwia,
przeprowadza się jednoczesny start wszystkich z jednej linii. Jeśli nie jest to możliwe
organizator ma obowiązek przygotować dwie lub więcej linii startu. Odstęp pomiędzy
liniami powinien wynosić 10 metrów.
5. Przepisy szczegółowe dla dyscypliny cani-cross (CC)
5.0.Ccanicross : zaprzęg składa się z zawodnika poruszającego się pieszo i psa
5.1Uprząż psa musi być tak skonstruowana, aby nie mógł się z niej samodzielnie
uwolnić.
5.2. Pies przypięty jest do maszera za koniec uprzęży za pomocą liny z amortyzatorem
5.3. Maszerzy nie mogą nosić butów, które mogłyby być niebezpieczne dla psów (twardy
protektor, okucia, kolce itp.)
5.4 Na starcie maszer ustawia się na linii startowej.
5.5. Zawodnik biegnie za psem. Wyprzedzanie psa, ciągnięcie go czy zmuszanie do
poruszania się na przód jest zabronione. Jeśli pies nie chce lub nie może dalej biec z
jakiegokolwiek powodu, zawodnikowi nie wolno kontynuować etapu.
5.6Start może być:
5.6.1. pojedynczy - zawodnicy startują w równych odstępach czasowych, wynoszących
30 sekund lub 1 minutę.
5.6.2 masowy - zawodnicy startują równocześnie. Jeśli ilość zawodników to umożliwia,
przeprowadza się jednoczesny start wszystkich z jednej linii. Jeśli nie jest to możliwe
organizator ma obowiązek przygotować dwie lub więcej linii startu. Odstęp pomiędzy
liniami powinien wynosić 10 metrów.
5.7 Sygnał startu podawany jest w sposób następujący:
- minutę przed startem pokazuje „1”
- 30 sekund przed startem starter ustawia ręce nad głową
- 15 sekund przed startem starter opuszcza ręce do wysokości ramion
- sygnał start - starter energicznie opuszcza jednocześnie obie ręce.
5.8 W kategoriach dzieci młodszych i dzieci starszych zaleca się, aby dziecku towarzyszył
na trasie opiekun.
5.9 Opiekun może być przypięty za pomocą linki lub smyczy do uprzęży psa. Nie może
trzymać dziecka za rękę, ciągnąć go lub nieść.

