
SOBRE A PROVA 
 
 
A ideia da prova é fazer com que o corredor possa fazer uma prova junto com seu melhor amigo, o cão. 
Onde o cão será a grande estrela da corrida.  
 
Para aqueles animais que ainda não estão aptos a participar de uma corrida, por falta de treinamento 
específico, haverá a Cãominhada. 
 
A prova consiste em um circuito aproximado de 3km e 1,5km para a corrida e 3km para a caminhada com 
largada e chegada no MUSEU do OLHO - Parcão. 
  
Horário de largada: 8h30. 
 
A duração máxima da prova está prevista para 2h (duas horas).  
 
Juntamente com a corrida e caminhada, haverá participação de ONGS com venda de produtos para 
arrecadação de verbas utilizadas em campanhas de adoção ou despesas com resgates de animais de rua ou 
de maus tratos.  
 
Outras atrações da prova: 
 
- Desfile de moda pet 
- Apresentação de agility 
- expo pet 
 
  
 INSCRIÇÕES E CATEGORIAS 
 
1) Cãominhada: Não há diferença por categoria.  
 
2) Cão Corrida 
 
Categorias: 
 
- Até 5 Kilos 
- de 6 a 10kg 
- de 11 a 15kg 
- de 16 acima 
Obs: O proprietário é responsável por inscrever seu cão na categoria correta 
 
Regras para a Cão corrida e Cãominhada: 
 
1. Somente será permitido um cão por participante e um participante por cão na cãocorrida. 
2. todos os cães devem permanecer na guia durante a prova e no evento 
3. cães que necessitem devem usar focinheira 
4. é de responsabilidade do dono a aptidão para que seu cão participe de uma corrida 
5. é de responsabilidade do proprietário caso o cão cause qualquer inconviniente ou ferimento a outro 
cão ou pessoa 
6. é de responsabilidade do proprietário ou responsável pelo cão a limpeza de qualquer sujeira feita 
pelo mesmo. A organização fornecerá sacolinhas para limpeza de dejetos. 
7. é expressamente proibido correr para aqueles que estão inscritos com seu cães na caminhada 
8. os participantes devem permanecer somente nas ruas demarcadas pela organização. 
 
 
Como será a dinâmica da Corrida: 
 

1. Todos os cães deverão estar alinhados até 5 minutos antes da largada atrás do pórtico. 
2. A largada poderá ser dividida em categorias dependendo da quantidade de cães inscritos. 
3. Todos os cães devem percorrer o percurso completo 



4. Caso algum cão venha a fazer suas necessidades durante o percurso é de responsabilidade do 
proprietário a limpeza imediata. 

5. Haverá dois postos de hidratação.  
6. Todos os cães deverão passar pelo pórtico de chegada juntamente com seu proprietário. 
7. Tanto o proprietário quanto o cão serão identificados através do número de participação que 

virá no kit. Neste número constará o nome do proprietário e do cão. 
 
 
 
SOBRE A INSCRIÇÃO 
 
 
Não haverá reembolso de inscrição, por parte da organização para a não participação do evento, por 
qualquer que seja o motivo. 
  
Ao se inscrever no evento o proprietário o faz de forma pessoal e intransferível, não havendo possibilidade 
de transferência desta inscrição para outra pessoa, bem como reembolso do valor da inscrição. 
  
No ato da inscrição, o proprietário concordará com as condições estipuladas neste regulamento e atestará 
suas perfeitas condições físicas e de saúde assim como do seu cão para participar da prova. 
  
Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de inscrição. Caso 
haja fraude comprovada, o participante será desclassificado da prova e responderá por crime de falsidade 
ideológica e/ou documental. 
  
A idade mínima a ser considerada para a corrida é de 16 anos e para a Cãominhada, 14 anos ou acompanhada 
de um responsável acima de 18 anos. Para cães de grande porte é necessário que o responsável tenha 
capacidade de mantê-lo sobre a guia. 
  
As rações arrecadadas nas inscrições serão doadas as ONGS participantes do evento. 
 
Caso os participantes queiram doar outro material, poderão levar no dia do evento e doar diretamente as 
ONGS ou na retirada do kit. 
 
 
KIT EXCLUSIVO CÃO CORRIDA E CÃOMINHADA 
 
ENTREGA DE KITS: 
 
Local: a definir. 
  
Todos os cães participantes ganham um kit exclusivo que contém: 
 
- Uma bandana 
- 1 amostra de ração 
- 1 medalha em forma de plaquinha de identificação 
- Snacks para cães 
- 1 bolsa exclusiva do evento 
- numeral de identificação 
 
* Somente os cães ganham o kit.  
 
O número recebido no kit deverá ser afixado na parte frontal da camiseta do proprietário, e não poderá ser 
removido até que seja ultrapassado o funil de chegada.  
 
  
Para retirar o kit é necessário o responsável apresentar: 
  
- Documento de identidade válido, com foto original (RG ou CNH); 
- Comprovante de pagamento de inscrição (boleto bancário original, impresso de inscrição online). 



- Cópia da carteira de vacinação do cão.  
- Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit. 
  
 
PREMIAÇÃO 
 
Todos os cães que cruzarem a linha de chegada, de forma legal - que estiverem regularmente inscritos e 
sem o descumprimento deste regulamento - receberão a medalha excluiva de participação. 
  
A premiação com troféu ocorre somente para a Cão Corrida, do 1º ao 3º lugar por categoria (Macho e 
Fêmea).  
 
A organização do evento, a seu critério, poderá inserir premiação especial a qualquer momento da prova. 
  
Na hipótese de desclassificação dos primeiros colocados, serão chamados os classificados com melhor 
tempo, sucessivamente. 
 
 
 
PERCURSO 
 
Largada e chegada no MUSEU DO OLHO - PARCÃO, com um percurso na sua maioria plano, de 3km 2 1,5km 
para Cãocorida e Cãominhada. 
 
 
ESTRUTURA GERAL  
 
Durante a prova, será disponibilizado 1 posto de hidratação no percurso e na chegada. 
 
Haverá  um veterinário responsável para qualquer eventualidade imediata. 
  
Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo participante será passível de desclassificação. 
  
Eventuais recursos deverão ser encaminhados por escrito, ao diretor da prova, até 30 minutos após a 
divulgação do resultado. 
  
  
  
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Ao participar deste evento, o participante assume total responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita e 
acata totalmente o regulamento e suas regras, assume as despesas de transporte, hospedagem e 
alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação antes, 
durante e depois do evento. 
  
Ao participar deste evento, o participante cede todos os direitos de utilização de sua imagem, inclusive 
direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser aferida com direitos a 
televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ ou divulgação, promoções, internet e qualquer mídia em 
qualquer tempo. 
  
Haverá para atendimento emergencial aos participantes, um serviço de apoio médico com ambulâncias para 
prestar o 1º atendimento e eventuais remoções, tanto médica quanto veterinária. A continuidade do 
atendimento médico propriamente dito tanto de emergência como de qualquer outra necessidade será 
efetuado na rede pública sob responsabilidade desta. A organização não tem responsabilidade sobre as 
despesas médicas que o participante venha a ter durante ou após a prova. 
  
O participante responsável poderá se decidir por outro sistema de atendimento médico (remoção / 
transferência, hospital, serviço de emergência e médico entre outros) eximindo a organização de qualquer 
responsabilidade, direta ou indireta sobre as consequências desta decisão. 



  
A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá monitores para a orientação dos 
participantes. 
  
A organização não recomenda que sejam deixados valores no guarda-volumes, tais como relógios, roupas ou 
acessórios de alto valor, equipamentos eletrônicos, de som ou celulares, cheques, cartões de crédito, etc. 
A organização não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no guarda-volumes, uma vez que se trata 
de um serviço de cortesia da prova. Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como seus 
patrocinadores, apoiadores e realizadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ ou 
acessórios utilizados pelos corredores no evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer 
extravio de materiais ou prejuízo que porventura os corredores venham a sofrer durante a participação do 
evento. 
  
Todos os participantes deverão estar em dia com avaliação médica para realização da prova, pois a 
organização não se responsabilizará pela saúde dos corredores. Recomendamos rigorosa avaliação médica, 
inclusive a realização de teste ergométrico prévio para todos os corredores. 
  
Os corredores são responsáveis por sua própria saúde física e por sua própria supervisão médica. Ao se 
inscrever na prova o corredor exime a organização e seus realizadores por qualquer perda, prejuízo ou dano 
que ele possa sofrer em relação a ou como um resultado de sua participação na corrida. 
  
A organização do evento, bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores, não se responsabilizam 
por prejuízos ou danos causados pelo corredor inscrito no evento sejam ao patrimônio público, a terceiros 
ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do autor. 
  
O evento poderá ser suspenso ou cancelado por questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo, 
catástrofes naturais ou motivos de força maior. 
  
O corredor que em qualquer momento deixar de atender as regras descritas neste regulamento, ou por 
omissão deixar de comunicar (com registro por escrito e devidamente recebido pelos organizadores) a 
organização qualquer impedimento de sua parte, poderá a qualquer tempo ser desclassificado deste evento. 
  
Todo participante tem a obrigação de preencher corretamente, assinar e entregar à organização a ficha de 
inscrição do evento. 
  
Ao se inscrever no evento o corredor disponibiliza seus dados e autoriza aos organizadores, patrocinadores, 
apoiadores, realizadores e parceiros, para que a qualquer tempo enviem em seu nome, no endereço 
eletrônico ou físico (ou qualquer outro fornecido) informativos, mala direta ou qualquer outro tipo de 
correspondência. 
  
A prova terá duração máxima de 02 (duas) horas, sendo a área da linha de chegada e seus 
equipamentos/serviços desligados/desativados após esse período. 
  
O participante que não estiver dentro do tempo projetado, em qualquer ponto do percurso, terá sua prova 
finalizada neste ponto, a partir do qual a organização não será mais responsável por qualquer tipo de serviço 
ou apoio a este corredor. 
  
A organização se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste regulamento sem prévio aviso, 
conforme as necessidades do evento informando estas alterações na retirada do kit. Somente em caso de 
alterações de distâncias ou percursos, o corredor poderá reiterar-se se deseja, ou não, participar da prova 
até a data de retirada do kit. 
  
 
 
 
 
 
DUVIDAS E SUPORTE 
 



A organização da prova salienta que é obrigatório aos atletas participantes o conhecimento deste 
regulamento. 
  
A organização disponibiliza para contato com os participantes, o seu serviço de fale conosco através do 
endereço eletrônico xxxxxx 

 


