Richtlijnen hardlopen met hond
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Deelname
Voor deelname geldt dat er met 1 hond per persoon gestart wordt (Geen 2- of meerspan)
Canicross is een loop met de hond waarbij baas en hond samen een team vormen en (hard) lopend
een parcours afleggen. De hond is daarbij aangelijnd.

Materiaal
Voor de veiligheid en het welzijn van de hond is het juiste materiaal van groot belang. Het is dan ook
gewenst deel te nemen met materiaal zoals hieronder beschreven. Een deelnemer kan worden
uitgesloten als het gebruikte materiaal niet aan de eisen voldoet. Voor het beoefenen van canicross:
Verplicht:
- Een goed passend harnas/tuig voor de hond en een verende lijn, maximaal 2m in uitgerekte
toestand.
- Een heupgordel of ander bevestigingsmiddel voor de lijn waarmee handsfree kan worden gelopen.
- aangeraden: een heupgordel voor de loper.
Bij uitzondering (bijvoorbeeld bij eerste deelname) kan er met een gewone halsband en riem worden
gestart, maar alleen bij een niet-trekkende hond. De deelnemer dient dit te melden bij de inschrijving
waarna de organisatie beoordeelt of hiervoor toestemming wordt gegeven en wanneer er gestart
wordt.

Honden
Honden met een minimum leeftijd van 1 jaar op de dag van het evenement, mogen deelnemen.
Voor de honden zijn de volgende geldige vaccinaties verplicht:
- D Hondenziekte
- H Hepatitis
- L Leptospirose
- P Parvovirose
Daarnaast wordt de neusenting tegen Kennelhoest (PB) aanbevolen omdat tijdens wedstrijden de
kans op besmetting via de drinkbakken aanwezig is. Voor alle honden moet een geldig paspoort of
inentingsboekje kunnen worden getoond. Zieke of verzwakte honden zijn uitgesloten van deelname;
evenals drachtige teven of teven die < 10 weken geleden geworpen hebben.
Een hond die ongeschikt bevonden wordt krijgt een startverbod. Loopse teven moeten bij de
inschrijving aangemeld worden zodat ze als laatste kunnen starten. In dit geval wordt het sterk
aanbevolen een product te gebruiken om de geur te maskeren.
Een muilkorf wordt aangeraden bij agressieve honden (of angstbijters). Deze mag de ademhaling niet
belemmeren en moet comfortabel zitten. Tijdens de wedstrijden dienen de deelnemers de honden
aangelijnd te houden langs het parcours en bij de start/finish. Deelname geschiedt op eigen risico.

Baasjes
Deelnemers die lopen met de hond zijn minimaal 16 jaar en voldoen aan de onderstaande richtlijnen:
· De deelnemer moet fysiek (kracht) en mentaal (overwicht) in staat zijn de hond te controleren.
· De deelnemer moet voldoende ervaring hebben om te kunnen anticiperen op risicosituaties (zoals
op tijd afremmen en niet inhalen op te smalle stukken).
· De deelnemer moet op de hoogte zijn van deze richtlijnen.

Elke deelnemer ontvangt van de organisator een startnummer, een borstnummer dat met 4 speldjes
op de kleding of heupgordel wordt vastgemaakt alvorens te starten en zichtbaar dient te zijn tijdens
deelname. Na afloop ontvangt zowel het baasje als de hond een medaille bij de finish.
Voor het baasje is er bij de finish een flesje water en een stuk fruit. Voor de honden zijn er
waterbakken en iets lekkers. De organisatie deelt deze bij de finish uit aan het baasje.

Verantwoordelijkheid bij schade en ongeval
De deelnemer is volledig verantwoordelijk voor ongevallen of schade die hij of zij veroorzaakt. Bij
schade veroorzaakt door de hond blijft de eigenaar van de hond aansprakelijk.
Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering.

Overig
Tijdens een canicross dient de hond zonder dwang voor de loper te lopen. De hond mag niet
meegetrokken worden door de loper (uitzondering bij het veranderen van richting, bij afleiding van de
hond of tijdens het corrigeren).
-

-

Tijdens het evenement dienen de deelnemers de honden aangelijnd te houden langs het
parcours en bij de start/finish.
Bij de start dienen zowel de hond als zijn baas achter de startlijn te staan. Een tweede
persoon mag helpen de hond onder controle te houden indien nodig.
De hond dient steeds met respect behandeld te worden en mag in geen geval mishandeld
worden (slaan of schoppen van de hond, harde correcties met de riem, verbale agressie
met uitzondering van het corrigeren bij foutief gedrag van de hond). IEDERE VORM VAN
HARDHANDIG OF ONSPORTIEF GEDRAG NAAR DE HOND, LEIDT OGENBLIKKELIJK
TOT DISKWALIFICATIE.
Wanneer een deelnemer in wil halen, dient de deelnemer dit kenbaar te maken door het
roepen van “TRAIL” of “PISTE”. De deelnemer die ingehaald wordt dient aan de kant te
gaan en de hond kort te houden. Bij mogelijke agressie moet de ingehaalde deelnemer
zelfs even stoppen om de inhalende deelnemer niet te hinderen. Ook de inhalende
deelnemer moet zijn hond indien nodig kort bij zich houden.

