REGULAMENTO GORDOFINOS DOG PAPER 2018

A organização é composta pelo grupo Gordofinos, a Associação Patas e Patas e a
Associação Citius Fit. E conta com a parceria institucional da Câmara Municipal de Vila
Nova de Cerveira e da União de Freguesias de V. N. de Cerveira e Lovelhe. Realizar-se-á a 6
de Maio de 2018 em Vila Nova de Cerveira.
INSCRIÇÕES
1. Todas as pessoas com cão poderão participar no dog paper, desde que formalizada a sua inscrição
no prazo previsto.
1.2. A inscrição só pode ser efectuada em - http://www.gordofinos.pt/dogpaper2018 - e quando
aceite o regulamento
1.2.1. A organização não se responsabiliza por qualquer acidente ocorrido no decorrer da prova
1.2.1.2. Todos os participantes inscritos estarão assegurados individualmente, com um seguro de
actividades Cerveira Saúdavel, Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira
2. As inscrições para o dog paper poderão ser realizadas até dia 28 de Abril do corrente ano.
2.1. A participação é gratuita.
2.2. A organização contactará as equipas para se informar sobre o nº do microchip do cão
concorrente. A prestação desta informação é obrigatória.
CONCORRENTES
3. Todos os concorrentes deste dog paper devem estar fisicamente aptos para a práctica de exercício
(dono/cão) e não terem problemas de locomoção.
3.1. A organização sugere roupa e calçado de desporto.
3.2. Recomendamos que os animais sejam alimentados no máximo até 4 horas antes da hora
prevista de partida da prova.
4. Cada equipa será composta por um máximo de 2 humanos adultos e 1 cão (equipa de 3
membros).
4.1. Os participantes poderão, excepcionalmente, compor equipas de 4 ou 5 membros, quando 1 ou
2 dos membros a acrescentar da equipa sejam seus familiares e menores de 18 anos
4.1.1 A inscrição é obrigatória para todos os membros da equipa.
4.2. Não é permitida a participação de menores quando não acompanhados por um adulto.
5. Todos os concorrentes deverão apresentar-se no local da partida 9:00 horas.
5.1. O inicio da prova (Partidas) está prevista para as 9:30, decorrendo até 10:00horas.

CARTA DA PROVA
6. As cartas da prova serão entregues aos concorrentes imediatamente antes da partida.
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7. Juntamente com a descrição do percurso a seguir pelos concorrentes, temos um questionário que
os concorrentes deverão preencher.
8. O questionário é composto por perguntas de observação e perguntas de cultura geral
PARTIDA E CONTROLOS
9. A partida será dada no Largo do municipio, R. Doutor António José Duro, Vila Nova de Cerveira
10. Ao longo da prova serão efectuados os seguintes controlos:
- controlo hora partida
- controlo da hora chegada
11. Todos os controlos deverão ser inscritos na carta de prova.
12. A prova terá a duração aproximada de 2h.
DESCLASSIFICAÇÃO COM ABANDONO DE PROVA
13. Será desclassificado todo o concorrente que:
a) Não conseguir controlar o animal que participa ( o animal deve ser sociável e não um
elemento perturbador do evento)
b) Cometer qualquer fraude ou falsear o espírito do regulamento
CLASSIFICAÇÃO FINAL
14. A classificação será atribuída em função do maior número de pontuação coleccionadas ao longo
do percurso. Em caso de empate, o vencedor será aquele que realizou a prova no menor tempo.
PRÉMIOS
15. Os prémios podem ser consultados no website do evento e serão atribuídos de acordo com a
classificação, entre outras categorias surpresa.
15.1 Os prémios serão entregues presencialmente no final da actividade, caso não se encontre
presente, o prémio será atribuído ao concorrente com pontuação mais proxima.
15.1.2 A utilização de prémios, deverá ser efectuada directamente com as entidades patrocinadoras.
DIVERSOS
16. Só é válida a deslocação a pé.
17. A organização recomenda que os animais participantes tenham aplicado desparasitação externa
há pelo menos 1 semana e tenham também o plano vacinal em ordem.
18. Obrigatório a presença de boletim de vacinas do animal
19. A organização reserva-se ao direito de poder cancelar a iniciativa, caso algum motivo de ordem
maior justifique essa medida.

CONTACTO:
- geral@gordofinos.pt
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