EDUKACINIO ŽYGIO SU ŠUNIMIS „PABĖK IŠ NAMŲ“ TAISYKLĖS
1. Renginio organizatorius.
1.1. Renginį organizuoja Lietuvos kinologų draugija ir Lietuvos šunų kinkinių sporto federacija. Renginio
partneriai – Vilniaus miesto savivaldybė. Renginio rėmėjai – KIKA ir Nature‘s Protection. Renginio draugai – VšĮ
„Vilniaus miesto parkai“.
2. Renginio tikslas.
2.1. Populiarinti turizmą ir sportą drauge su augintiniais.
2.2. Propaguoti aktyvų laisvalaikį, poilsį bei sveiką gyvenimo būdą.
2.3. Skatinti šeimininkų atsakomybę augintinių priežiūrai ir laikymui.
2.4. Atkreipti dėmesį į aplinkos švarą.
3. Renginio data ir laikas.
3.1. Renginys organizuojamas 2019 m. balandžio 24 d., 17.00 – 19.00 val.
4. Renginio vieta.
4.1. Vingio parkas, Vilnius.
5. Trasos taisyklės.
5.1. Numatoma žygio trasa visiems dalyviams - 5 km.
5.2. Trasa įveikiama pėstute arba sportiniu ėjimu.
5.3. Draudžiama naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis. Varžybų dalyvis privalo laikytis saugaus eismo
taisyklių, važiuojamose kelio dalyse eiti kairiuoju kelkraščiu.
5.4. Trasoje draudžiama naudoti stiklinę tarą, šiukšlinti.
5.5. Draudžiama bet kokia prievarta šuniui ar šunims. Pavargus šuniui (šunims), dalyvis privalo daryti pertrauką
šunims pailsėti. Jeigu šuo negali toliau tęsti žygio, dalyvis nedelsdamas apie tai pranešti organizatoriams.
5.6. Kiekvienas dalyvis dalyvauja žygyje savo noru, prisiima atsakomybę už savo ir šuns ir/ar šunų sveikatą.
5.7. Dalyviai įsipareigoja elgtis garbingai tarpusavyje ir neleisti konfliktuoti šunims. Esant tyčiniam šuns
pjudymui, smurto ar prievartos prieš šunį faktams, šuns šeimininkas diskvalifikuojamas visam laikui iš visų
Lietuvos kinologų draugijos ir Lietuvos šunų kinkinių sporto federacijos renginių.
5.8. Lenkimas:
5.8.1. lenkiantysis dalyvis, artėdamas prie lenkiamojo, iš anksto praneša apie ketinimą lenkti.
5.8.2. lenkiamasis privalo pritraukti savo šunį ar šunis arčiau savęs, kad išvengtų šunų konflikto ir nekliudytų
lenkiančiajam. Aplenktajam 30 sekundžių laikotarpyje draudžiama lenkti jį aplenkusįjį, išskyrus atvejus, jei
aplenkęs dalyvis susipainioja arba pats sustoja.
5.8.3. Pretenzijas dėl nekorektiško elgesio ar pažeidimų dalyvis pareiškia organizatoriams grįžęs į finišą žodžiu;
per 15 min. laikotarpį pateikia raštu.
6. Renginio dalyviai.
6.1. Žygyje gali dalyvauti visi pilnamečiai asmenys su šunimi ar šunimis.
6.2. 16-18 metų jaunuoliai dalyvauja esant raštiškam tėvų (globėjų) sutikimui.
6.3. Vaikai iki 16 m. amžiaus gali dalyvauti tik su lydinčiais pilnamečiais artimaisiais.
7. Renginyje dalyvaujantys šunys.
7.1. Žygyje gali dalyvauti visų dydžių veisliniai ir neveisliniai šunys.
7.2. Vienam dalyviui galima dalyvauti ne daugiau kaip su 2 šunimis.
7.3. Minimalus šuns amžius - 1 metai.
7.4. Šuns nešamos kuprinės svoris negali viršyti 1/3 jo kūno svorio.
7.5. Draudžiama dalyvauti rujojančioms, šuningoms kalėms bei kalėms, po kurių gimdymo praėję mažiau nei
12 savaičių.
7.6. Visi renginyje dalyvaujantys šunys privalo turėti skiepų knygelę su galiojančiomis vet. gydytojo atžymomis.
7.7. Visą renginio laiką nuo atvykimo į renginio vietą iki išvykimo iš renginio vietos dalyvis privalo laikyti šunis
(šunį) su pavadėliu – paleisti laisvai šunis renginio metu draudžiama.
7.8. Varžybų metu draudžiama bet kokia šuns (šunų) prievarta, taip pat bet kokie veiksmai, galintys sukelti
šunims skausmą ar stresą.

7.9. Kiekvienas dalyvis atsako už savo šuns elgesį bei už visus jo padarytus nuostolius.
7.10. Tokiu atveju, jeigu šuo negali tęsti žygio, dalyvis privalo pasitraukti iš trasos ir informuoti apie tai
organizatorius. Organizatoriai padeda dalyviui grįžti į finišo vietą.
7.11. Šeimininkas privalo pasirūpinti savo ir šuns apsauga nuo erkių.
8. Įranga.
8.1. Kiekvienas dalyvis (komanda), išvykdamas į trasą, su savimi privalo turėti:
8.1.1. Žemėlapį (juo aprūpina organizatoriai).
8.1.2. Mobilųjį telefoną.
8.1.3. Indą (dubenėlį) vandeniui.
8.1.4. Vandens šuniui.
8.1.5. Sterilaus pleistro ir binto.
8.2. Rekomenduojama turėti:
8.2.1. Apsauginius batelius (batelį) šuniui.
8.2.2. Žibintuvėlį (prožektorių).
8.3. Dalyvis įveikia trasą laikydamas šunį už pavadėlio (geriau naudoti lyną su amortizatoriumi).
8.4. Lynas turi būti pritvirtintas prie juosmens diržo. Leidžiama naudoti paprastą pavadėlį, automatiniu
pavadėliu leidžiama naudotis tik pilnamečiams varžybų dalyviams.
8.5. Šuo ar šunys turi būti vedami su antkakliu, petnešomis ar pakinktais.
8.6. Draudžiama vestis šunį ar šunis su antsnukiu, smaugiamu (dygliuotu) antkakliu.
9. Kontroliniai punktai.
9.1. Renginio dalyviai pagal organizatorių įteiktą žemėlapį trasoje turės rasti numatytus 7 punktus ir įvykdyti
juose esančias užduotis ar išklausyti konkrečiame punkte numatyto instruktažo.
9.2. Kontroliniai punktai įrengti (daugmaž) kas 700 m (eiliškumas gali kisti):
9.2.1. Kontrolinis punktas su Vilniaus miesto savivaldybės atstovais.
9.2.2. Kontrolinis punktas su veterinarijos specialistais.
9.2.3. Kontrolinis punktas su dresuotoju.
9.2.4. Kontrolinis punktas su Lietuvos šunų kinkinių sporto federacijos atstovu.
9.2.5. Kontrolinis punktas su Lietuvos policijos atstovu.
9.2.6. Kontrolinis punktas su Šunų vikrumo sporto (Agility) atstovu.
9.2.7. Kontrolinis punktas su fotografu.
10. Laiko limitas.
10.1. Startavęs dalyvis renginio trasą turi įveikti per 120 min.
11. Registracija.
11.1. Renginiui dalyviai registruojasi užpildydami internetinę renginio organizatorių sukurtą registracijos
anketą.
11.2. Registruodamasis dalyvis turi pasirinkti savo startavimo pogrupį. Maksimalus šunų skaičius viename
pogrupyje – 8.
11.3. Tuo atveju, jei pogrupis užsipildo nepasibaigus registracijos terminui, registracija į konkretų pogrupį
sustabdoma anksčiau laiko. Apie tai atitinkamai atžymima registracijos anketoje, prie konkretaus pogrupio
pažymint VIETŲ NĖRA.
11.4. Registracija į renginį galima iki 2019 m. balandžio 22 d.
11.5. Dalyvių skaičius ribotas.
12. Dalyvių startas.
12.1. Dalyviai startuoja pagal tai, kurį starto pogrupį jie pasirinko.
12.2. Intervalas tarp starto pogrupių – 10 – 15 min.
12.3. Kiekvieną kontrolinį punktą kartu turi pasiekti visi pogrupio dalyviai.
13. Saugumas.
13.1. Dalyviai atsako už savo ir savo augintinių sveikatą Varžybų metu bei prisiima visišką atsakomybę laikytis
renginio reglamento nuostatų, apie tai pažymėdami registracijos formoje. Asmenų, jaunesnių nei 18 metų,

registracijos forma turi būti pasirašoma jų tėvų/oficialių globėjų. Organizatoriai už dalyvius atsako tiek, kiek tai
numato tuo metu Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.
14. Asmens duomenų tvarkymas.
14.1. Registruodamasis renginio dalyvis (-ė) sutinka, kad jo (jos) asmens duomenys bus tvarkomi tik su šio
renginio organizavimu susijusiais tikslais (dalyvių sąrašų skelbimas, startinių sąrašų skelbimas, rezultatų
skelbimas, išankstinės aktualios informacijos apie žygį siuntimas registracijos metu nurodytu el. paštu,
kvietimo dalyvauti kitose varžybose siuntimas registracijos metu nurodytu el. paštu, vardo ir pavardės
minėjimas straipsniuose, filmuotuose reportažuose ir/ar nuotraukų albumuose). Dalyvio (-ės) atvaizdas
nuotraukose ir/arba filmuotoje medžiagoje neribotą laiką bus skelbiamas viešai, naudojamas vidinei ir išorinei
komunikacijai. Dalyvis (-ė) sutinka, kad organizatoriai nuotraukas ir/arba filmuotą medžiagą, kuriuose
matomas dalyvio (-ės) atvaizdas, publikuotų įvairiomis formomis (elektronine ar popierine) neribotą laiką
socialinės žiniasklaidos priemonėse ir/arba savo interneto svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant, nuotraukų
viešinimu žiniasklaidos priemonėse, viešose vietose ar kitur.
14.2. Atitinkamas dalyvio (-ės) sutikimas turi būti pažymimas registracijos į renginį metu.
14.3. Asmens duomenys tvarkomi iki kol baigsis jų naudojimo poreikis, bet ne ilgiau kaip 3 metus.
14.4. Dalyvis (-ė) turi teisę bet kuriuo metu kreiptis į organizatorius su prašymu ištrinti jo (jos) asmens
duomenis.
15. Startinis mokestis.
15.1. Dalyvavimas renginyje yra nemokamas.
16. Apdovanojimai.
16.1. Visi renginio dalyviai apdovanojami atminimo medaliais ir rėmėjų įsteigtomis dovanomis.
17. Keitimai.
17.1. Organizatoriai pasilieka teisę keisti šiame Reglamente nustatytas taisykles.

