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Roteiro: 

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

pavimentadas. 

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

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

3. A sinalização do percurso fica a critério da organização que poderá usar fitas para 

orientação e placas para sinalizar o percurso da prova. 

 

 

 

 

 

Regras. 

              Equipamentos: 

4. Atleta e cachorro devem estar conectados o tempo

antes e após a prova,na arena do

conectados o tempo todo ao dono por uma guia não elástica

peitoral, para que o dono ten

de guia carretel. Caso o organizador do evento tenha sinalizado um local específico 

para que o cão fique solto com 

poderá ficar livre. 

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

ao peitoral e ao cinto do corredor

estar com enforcador

arnês (colete de tração)

6. O Atleta deve correr com cinto e com a

7. Apenas um cachorro por atleta.
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O roteiro da prova passa por estradas de terra, trilhas e por poucas ruas 

A organização da prova tem o direito de alterar o percurso da prova a

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

A sinalização do percurso fica a critério da organização que poderá usar fitas para 

orientação e placas para sinalizar o percurso da prova.  

e cachorro devem estar conectados o tempo todo através da guia

,na arena do 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 

Caso o organizador do evento tenha sinalizado um local específico 

para que o cão fique solto com supervisão do proprietário, então neste caso 

uia deve ter entre 1,5 – 2 m de comprimento, precisa estar

peitoral e ao cinto do corredor, e ter uma parte em elástico. Cachorro não pode 

estar com enforcador ou coleira de pescoço durante a prova. O uso de

(colete de tração) é obrigatório para não machucar o cachorro 

deve correr com cinto e com as mãos livres. 

Apenas um cachorro por atleta. 
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ruas 

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. 

A sinalização do percurso fica a critério da organização que poderá usar fitas para 

todo através da guia, até mesmo 

evento. Antes e depois da prova os cães devem ficar 

presa ao pescoço ou 

ão podendo ser o tipo 

Caso o organizador do evento tenha sinalizado um local específico 

do proprietário, então neste caso o cão 

, precisa estar presa 

Cachorro não pode 

O uso de peitoral ou 

 durante a prova. 



 

O Cachorro: 

8. O cachorro deve estar em plenas condições físicas e emocionais para participar desta 

atividade. 

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

emocionais do cachorro, antes da largada. 

10. A carteira de vacinação do cachorro deve estar em dia. Na retirada do kit ela deverá 

ser apresentada, assim como o atestado do médico veterinário liberando o cão para 

atividade física.  

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

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

necessitando ser o dia preciso.  

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

14. O atleta é responsávelpelo 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. 

16. Caso o seu cão seja identificado como um cão reativo aos outros cães e a humanos o 

uso da focinheira poderá ser obrigatório a qualquer momento do evento. Se o seu cão 

for notificado com essa atitude,você terá que fazer o uso da focinheira 

imediatamente.  

O atleta:  

17. É obrigatório o uso de calçado apropriado para corrida, não podendo correr sem 

camisa. É permitido usar calça, bermuda ou short. 

18. O atletaestá em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta atividade. 

18.1 A organização da prova pode obrigar o uso da camisa do evento. 

 

 

Categorias e Ranking 

 

A - Masculino 

B - Feminino 

 17.2 A organização da prova poderá colocar somente essas duas categorias para 

premiar porém, para título de pontos para seletiva, a ABCAES irá seguir as categorias da 

ICF (InternationalCanicrossFederation) para o campeonato mundial. Caso a ICF resolva 

retirar alguma categoria para o campeonato mundial, o atleta passará a ranquear na 

categoria imediatamente acima da sua idade ou a mesma que o regulamento da 

instituição permitir. Haverá uma reunião na primavera européia (nosso outono) entre os 

membros do conselho desta instituição para decidir quantas vagas o Brasil terá por 

categoria e se serão usadas todas as categorias. Caso seja somente um atleta por 

categoria, será escolhido o atleta que obtiver mais pontos no somatório das 3 provas 

válidas para o ranking.Caso sejam duas vagas, então serão escolhidos os dois que tiverem 

mais pontos em cada categoria e assim sucessivamente. 



    17.3 Os pontos só serão cedidos aos atletas que estiverem associados a ABCAES e com 

a sua anuidade devidamente em dia. 

    17.4 O atleta que não é associado ABCAES, poderá fazer a sua filiação junto à 

associação até um dia antes da segunda etapa do ranking.Caso tenha participado da 

primeira etapa sem estar associado, os pontos da primeira etapa não serão calculados.  

    17.5 As etapas têm o mesmo peso em pontos.  

 

School Boys (de 7 até 10 anos) 

Young Boys (de 11 até 14 anos) 

Juniors men (de 15 até 18 anos) 

Seniorsmen (de 19 até 39 anos) 

Masters Men I (de 40 até 49 anos) 

Masters Men II (de 50 até 59 anos) 

Masters Men III (de 60 +) 

School Girls (de 7 até 10 anos) 

Young Girls (de 11 até 14 anos) 

Juniors women (de 15 até 18 anos) 

Seniorswomen (de 19 até 39 anos) 

Masters Women I (de 40 até 49 anos) 

Masters Women II (de 50 até 59 anos) 

Masters Women III (de 60+) 

 

Pontos para o Ranking 
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Premiação: 

19. A premiação fica a critério da organização da etapa. 

 

Empate por pontos: 

 

19. O desempate será feito pela melhor classificação da última etapa. Caso a ICF remova a 

sua categoria, vamos seguir a regra do item 17.2, mas a preferência para a seleção será do 

atleta que estiver na sua categoria correta. Exemplo: Caso a ICF retire a categoria Juniors, 

então esses atletas irão ser selecionados na categoria Seniors. A classificação será o tempo 

geral da etapa e/ou das etapas.   

 

Premiação no pódio:  

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



B. Tênis e/ou agasalho, short ou calça. 

C. Não podendo subir ao pódio em hipótese alguma vestido de sunga e calçado que não 

vista por completo os pés. 

D. 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 

casovenha a se estressarcom a presença de outro cão. 

OBS 

Ao final das três etapas, os atletas classificados terão 15 dias para apresentar a sorologia 

e o documento de microchipqgem do cão para que a vaga seja concedida a ele, caso 

contrário a vaga será cedida imadiatamente ao atleta da colocação na sequência. O 

mesmodeveráapresentarneste mesmo dia os mesmos documentos, caso contrário a 

vaga passará para o atleta na sequência e assim pordiante,atéque se apresente um 

atletacomdocumentação e interesseemirao campeonato mundial. Se nenhum dos 

atletas classificados tiver a documentação, a ABCAES passa a ter o direito de escolher o 

atleta para a vaga.  


