
 
 

 

REGULAMENTO CANICROSS ROCKY MOUNTAIN GAMES – 

PEDRA GRANDE 2 E 3 DE ABRIL 

 

 

1) CONDIÇÕES DO CÃO PARA PARTICIPAÇÃO: 

- Raça: qualquer uma, desde que aptos à atividade física e liberados por 

atestado veterinário ou termo de responsabilidade;  

-  Idade mínima do cão: no mínimo 12 (doze) meses completos no dia do 

evento; 

-  Não há separação de porte e/ou raça com  categoria de gênero humano 

(Masculino e Feminino) 

 

 

2) DOCUMENTOS: 

 

 - Carteira de Vacinação OU Titulação de Anticorpos: para participar dessas  

 categorias, o cão deve estar com a imunização em dia para RAIVA,  

PARVOVIROSE, CINOMOSE e HEPATITE VIRAL (V8 ou V10);  

 

- Atestado Veterinário OU Termo de Responsabilidade: para participar 

dessas categorias, o cão deve estar liberado por veterinário para a realização 

de atividade física OU o responsável ter assinado o Termo de 

Responsabilidade  

 

3) EQUIPAMENTOS: 

 

O condutor deverá usar um cinto para correr com as mãos livres, o cão 

deverá usar um arnês (colete de tração) ou um peitoral confortável (de 

preferência H) e, ligando ambos, uma guia com elasticidade com no mínimo 

1,5 metro e no máximo 2,5 metros de comprimento esticado;  

 

 



 

4) REGRA PADRÃO:  

O cão deverá estar sempre à frente de seu condutor responsável ou no 

máximo ao seu lado, sempre respeitando o ritmo dele. Fiscais estarão 

distribuídos ao longo do percurso observando e, se necessário, filmando 

possíveis irregularidades na condução; 

 

5) COMPORTAMENTO DO CÃO 

Cães Reativos (bravos): deverão estar identificados com uma bandana 

amarela.  

O comportamento do cão deve ser aceitável dentro de um ambiente com   

outros cães, ou seja, sem colocar os outros cães, a si mesmo e pessoas em 

risco. 

 

 

6) PROIBIÇÕES: 

 Durante a prova de Canicross são proibidos: 

 - Correr com o cão atrelado à coleira ou enforcador, ou seja, conduzir o cão 

pelo pescoço;  

- Correr com o cão atrelado a peitoral anti-puxão;  

- Correr com o cão segurando a guia pela mão (não usando cinto); 

 - Correr com fone de ouvidos 

 - Uso de focinheira 

 

7) LARGADA 

- As largadas serão feitas a cada 20 segundos, em duplas. A ordem será 
divulgada na noite anterior no site do evento e nas redes sociais. 
 

8) ATENDIMENTO VETERINÁRIO 

- A organização disponibilizará atendimento veterinário antes da largada e na 
linha de chegada.  
 

 

9)  PUNIÇÕES E DESCLASSIFICAÇÕES: 

-  Se o condutor responsável ultrapassar o cão, forçando esse a desenvolver 

um ritmo mais forte, essa atitude terá como punição a desclassificação da 

dupla;   

-  Se o condutor usar de violência verbal ou física para obrigar o cão a  

 



desenvolver ritmo mais forte, essa atitude terá como punição a  

desclassificação da dupla;  

-  Se o condutor responsável deixar seu cão escapar, poderá ser penalizado  

com acréscimo no tempo líquido ou até desclassificação em caso esse fato  

prejudique os demais participantes;  

-  Cães que atacarem outros cães e/ou condutores antes ou durante o  

percurso serão desclassificados 


