
 

 

REGULAMENTO E INFORMACIÓN CANICROSS-OIRA 2016: 
 
- DESCRIPCIÓN DO LUGAR DE CELEBRACIÓN E INSTALACIÓNS 
DEDICADAS Á PROBA:  
Terá lugar en Oira.  
 
A saída  e a chegada, e as instalacións detállanse nos planos adxuntos. 
Tal como marca o regulamento usaranse camiños, pistas e sendeiros de 
terra para evitar problemas nas articulacións e almohadillas dos cans.  
Transcurrirá polos camiños paralelo da riveira do río Miño tal como 
adxuntamos nas fotos.  
Con saída e chegada na explanada de Oira.  
(A carón do merendeiro de Oira).  
Hay Parking próximo como poidedes ver no mapa. 
 
- FECHA E HORA DE CELEBRACIÓN  
 
SABADO 31 de DICIEMBRE de 2016 co seguinte horario:  
 
Control Veterinario + Dorsais ás 09:00 h 
Reunión Informativa ás 09:45  
Saida ás 10:30h 

 

MEDIDAS SANITARIAS E CONROL VETERINARIO 

 Tódoslos participantes deberán pasar un Control Veterinario obligatorio dentro do horario 

previsto nas instruccións ou no programa da proba. 

  Será responsabilidade do deportista presentarse no lugar da carreira con antelación suficiente 

para pasar o control.    

 Prohibese a participación de calquer menor  de idade sin o tutor familiar. 

 O deportista deberá presentar no Control Veterinario a Cartilla de Vacinación (ou Pasaporte), 

actualizado , firmado e sellado por un veterinario colexiado, e o certificado de implantación do 

microchip obligatorio.  

 As vacinas obligatorias son: 

o (tetravalente, rabia e tos das perrera, e desparasitación), a 

implantación do microchip e a documentación de cans perigosos. 
o No caso de ser a 1ª vez que se vacine frente a calquera das anteriores enfermidades, a 

vacina deberá administrarse con un mínimo de 21 días antes da proba. O resto das 

vacinas  recomendase poñerlas 15 días antes do evento.  

 



 

 

 No control veterinario, o deportista terá que entregar a documentación oficial do can, 

asegurándose que entre os datos do animal esté escrito correctamente o microchip, xa que 

éste usaráse polos veterinarios para calquer verificación posterior da identidad do animal.  

  

  Os cans que superen o control veterinario, ante cualquer problema de saúde que aconteza 

durante a realización da proba, poderán ser examinados polo equipo veterinario da mesma. 

 Realizaranse revisións clínicas ós cans á chegada para contrarrestar 
os posibles trastornos durante a carreira.  
 

 Cada participante recollerá as defecacións que poidera  facer o 
seu can.  
 

QUEDA PROHIBIDO CORRER CON CORREAS EXTENSIBLES 
POLO BENESTAR DO CAN 
 
ASÍ COMO CORRER CON MÁIS DUN CAN POR PERSOA (a 
excepción dos corredores oficiais invitados que faran una bonita 
exhibción deportiva con máis dun can)   

 Os cans que non superen o control veterinario non poderán participar na proba. 

 

              Deberán abandonar de inmediato a zona de competición e as suas instalacións aqueles que non            

cumplan cas normas de vacunación, nos que haxa sospeita de enfermedade infectocontaxiosa, e 

aqueles que por criterio do equipo veterinario de carreira así se dispoña.   

 Nas carreras, ningunha persoa está autorizada a levar a cabo ningún tipo de tratamento médico 

cos cans sin a autorización expresa do veterinario oficial da proba. 

 O equipo veterinario permanecerá durante o transcurso da proba, por si hai que actuar de 

urxencia podendo facer os primeiros auxilios necesarios si se precisan. 

 Os cans serán maiores de 12 meses para a modalidade de 
Canicross.  

INSCRIPCIONS: 

As inscripcións faranse “ in situ” Dentro do horario estipulado no cartei.  

-Unha ruta sinxela  cara os asistentes “que se presenten por primeria vez” e  poidan disfrutar dela.
 

*Conforme a ós fins da “Asociación Cultural e Deportiva de Propietarios de Mascotas Ourensanas” APMOU 

ó propietario comprometese  a cumpeir y responsabilizarse dos danos que poida ocasionar o seu can 

durante ó evento.
 

 



 

 

 



 

 

 


