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SKIJORING 

 
1. Zakwaterowanie: 

 Zajazd JURAND, ul Stadionowa 3, 19-500 Gołdap http://www.jurand.goldap.net/  
 Zajazd „Piękna Góra” Rudziewicz, Konikowo 11, 19-500 Gołdap http://zajazd-rudziewicz.pl/  
 

2. Zgłoszenie: 
Przy zgłoszeniu do biegu w klasie skijoring należy podać: liczbę startujących psów, imię i wiek psa, 
rasa psa. 

3. Odprawa weterynaryjna ,  

22.01.2012, godz. 12.00-13.00 

4. Przepisy szczegółowe dotycz ące biegu: 

• Zawody odbędą się na dystansie 5 km. 
• Do udziału w zawodach dopuszcza się wszystkie psy bez względu na rasę lub jej brak, 

które ukończyły 15 miesięcy, zdrowe, w bardzo dobrej kondycji fizycznej, nie przejawiające 
klinicznych objawów chorób, o wadze minimum 12 kg; 

• Dopuszcza się start jednego zawodnika z maksymalnie dwoma psami. Zawodnik i jego 
pies/psy tworzą zespół. Zespół musi dotrzeć do mety w niezmienionym składzie. 

• Zawodnik ponosi odpowiedzialność za dostosowanie wielkości zespołu (liczba psów) do 
swoich możliwości. 

• Pies musi startować w uprzęży, z której samodzielnie nie może się uwolnić. 
• Pies musi być połączony z narciarzem za pomocą liny długości ok. 2,5 m, wyposażonej w 

amortyzator, którą narciarz przymocowuje do pasa. Pas powinien mieć szerokość co 
najmniej 7 cm na obszarze stykającym się z kręgosłupem.  

• Zawodnik może wystartować wyłącznie na nartach biegowych, pozbawionych ostrych 
krawędzi i okutych czubów.  

• Zabronione jest używanie kagańców, obroży zaciskowych bez ograniczników, kolczatek i 
batów, oraz wszelkiego sprzętu, który Sędzia Główny lub lekarz weterynarii uzna za 
niebezpieczny dla psów. 

• Wszystkie elementy wyposażenia muszą być zaakceptowane przez Sędziego Głównego. 
• Wszystkie psy biorące udział w zawodach muszą posiadać aktualne zaświadczenie o 

szczepieniu przeciw wściekliźnie, które będzie sprawdzane przez lekarza weterynarii na 
odprawie przed biegiem. 

• Przez cały czas trwania zawodów tj. od przybycia zawodnika na miejsce do momentu 
wyjazdu, zawodnik ma obowiązek trzymania psa/psów na smyczy. Zabronione jest 
puszczanie psów luzem na terenie zawodów. 

• Podczas zawodów zabronione jest zmuszanie psa do biegu oraz jakiekolwiek działanie 
powodujące ból lub stres u zwierzęcia. 

• Każdy zawodnik odpowiada za zachowanie swojego psa oraz ewentualne szkody przez 
niego wyrządzone. 

• Wszelkie  czynności  pielęgnacyjne  i  zabiegi weterynaryjne mogą  być wykonywane tylko 
wtedy, jeśli mają na celu zdrowie i dobro psa. 

• Nadrzędnym obowiązkiem każdego zawodnika jest dbanie o bezpieczeństwo, zdrowie, 
higienę i odpowiednie żywienie psów. 

• Start w zawodach jest pojedynczy – zespoły startują w równych odstępach czasowych, 
wynoszących 30 sekund. 

• Dopuszczalne jest udzielenie pomocy zawodnikom w strefie startowej. 
• Zawodnik nie może ciągnąć psa/psów i biec przed nim/nimi.  
• Na pozycji startowej początek nart zawodnika musi znajdować się przed linią startu, aż do 

sygnału startu. 



• Zespół, który nie znajdzie się na starcie w czasie dla niego wyznaczonym, będzie 
ogłoszony jako zespół spóźniony. Zespół spóźniony startuje po wystartowaniu ostatniego 
zgłoszonego zespołu. Jeśli zespół jest spóźniony po raz drugi, zostaje zdyskwalifikowany. 

• W trakcie wyprzedzania należy zachować szczególną ostrożność. 
• W przypadku braku możliwości kontynuowania biegu przez psa/psy zawodnik ma 

obowiązek zejść z trasy i niezwłocznie poinformować o tym organizatora. 
• Jeśli zespół opuścił trasę, przewodnik jest zobowiązany zawrócić zespół do miejsca 

zjechania z trasy. 
• Nikt oprócz zawodnika nie może pomagać psom biegnąc w ich pobliżu. 
• Wszyscy zawodnicy zobowiązani są traktować zbiegłego psa lub psy jako zwierzęta w 

niebezpieczeństwie. 
• Zbiegłe  psy nie mogą przeszkadzać ani opóźniać  innych zespołów, wobec tego zawodnik 

ma obowiązek schwytania zbiegłych psów wszelkimi dostępnymi sposobami możliwie jak 
najszybciej, aby zapewnić im bezpieczeństwo. 

• W  przypadku,  gdy zawodnik nie może szybko i bezpiecznie odnaleźć swojego psa/swoich 
psów ma obowiązek przyjęcia pomocy włącznie z podwiezieniem innym środkiem 
transportu w celu odszukania psów.  

• Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do podjęcia prób zatrzymania i przytrzymania 
zbiegłego psa/psów. 

• Zbiegły zespół może wrócić na  trasę pod warunkiem pokonania całości trasy, jeśli 
przewodnik uzyskał pomoc z zewnątrz tylko w celu zatrzymania i przytrzymania psa lub 
psów. 

• Zespół kończy bieg, gdy zawodnik przekroczy linię mety. Zawodnik nie może przekroczyć 
mety przed psem/psami. 


