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CANICROSS GREECE
TI EINAI TO CANICROSS ?
Το CaniCross είναι ένα εντυπωσιακό άθλημα δρόμου off-road το οποίο τα
τελευταία χρόνια κατακτάει και περισσότερους σε όλο τον κόσμο. Η διεξαγωγή
αγώνα ανθρώπου και σκύλου σαν μια ομάδα προσφέρει μια συναρπαστική
εμπειρία. Το CaniCross εξελίχθηκε από την προέλευση του skijoring, όπου o
άνθρωπος ακολουθούσε το σκυλί του με σκι. Ο άνθρωπος είναι ο οδηγός και
κατευθύνει τον σκύλο του με φωνητικές εντολές σε ένα εντυπωσιακό αγώνα για
την κατάκτηση του επάθλου. Το CaniCross δεν είναι μόνο μια μέθοδος για να
ταιριάξετε περισσότερο με τον αγαπημένο σας σκύλο, αλλά λειτουργεί θετικά
και στο μυαλό του, επιτρέποντας να το χρησιμοποιεί σε κάθε εξάσκηση αλλά και
δραστηριότητα με απόλυτη επιτυχία.
Οι χιλιομετρικές αποστάσεις που έχουν να καλύψουν οι αθλητές μαζί με τους
σκύλους τους, δεν είναι πάνω από 21km. Οι αγώνες αυτοί ποικίλουν ανάλογα με
την δυσκολία του χαρακτηρίζονται σε Simple, Cross country ή Extreme. Για να
λάβει κάποιος μέρος, μαζί με τον σύντροφό του - σκύλο δεν είναι κάτι δύσκολο.
Απαιτούνται όμως κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι οποίες βασίζονται
σε διεθνή πρότυπα και σύμφωνα με το I.C.F. (International Canicross Federation).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Όσο ο σκύλος είναι κατάλληλος, υγιές, και της σωστής ηλικίας, είναι σε θέση
να τρέξει. Μπορεί να λάβει μέρος κάποιος με οποιοδήποτε σκύλο και σε
οποιαδήποτε αγώνα που θέλει. Πρίν για οποιαδήποτε δραστηριότητα θα πρέπει
ο αθλητής να συμβουλεύεται τον κτηνίατρό, και όταν θα είναι έτοιμη η ομάδα
(Αθλήτής + Σκύλος ) θα μπορούν να δράσουν μέσα στο μοναδικό περιβάλλον
του CaniCross Greece.
Τα σκυλιά μπορούν να αγωνιστούν αφού φτάσουν σε ηλικία 12 μηνών. Ο
αθλητής και σκύλος, πλέον σαν μια ομάδα, μπορεί να ξεκινήσει κάποια ελαφριά

προπόνηση μερικούς μήνες πριν για να εκπαιδευτούν και οι δύο στον τρόπο και τις εντολές.
Πάντα συμβουλεύουμε σύμφωνα με τους ειδικούς συνεργάτες που διαθέτει το CaniCross
Greece, η ομάδα να είναι προσεκτική στις προπονήσεις και ειδικά με τον σκύλο όταν οι
αρθρώσεις και τα κόκαλα τους διαμορφώνονται ακόμα. Θα πρέπει να δίνουν σημασία στο
χώρο προπόνησης και στον εξοπλισμό τους ώστε αυτό να βοηθήσει την ομάδα να φέρει
καλύτερα αποτελέσματα.
Τι πρέπει να γνωρίζει κάποιος για να συμμετέχει σε ένα αγώνα.
• Ο σκύλος που συμμετέχει μπορεί να είναι ημίαιμος ή καθαρόαιμος
• θα πρέπει να έχετε μαζί σας το Βιβλιάριο Υγείας του σκύλου σας, όπου θα φαίνεται ο
αριθμός του Microchip του καθώς και οι πρόσφατοι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί του. Θα σας
ζητηθεί στην Γραμματεία και χωρίς αυτό δεν θα μπορείτε να λάβετε μέρος.
• Καλό είναι πριν τον αγώνα 3-4 ημέρες, να παίρνετε την γνώμη του κτηνιάτρου.
• Η ηλικία του σκύλου πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 12 μηνών.
• Από ηλικία άνω των 2 ετών μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε απόσταση.
• Εάν υπάρχει θηλυκό σε οίστρο συστήνεται η μη συμμετοχή του ή σε ειδικές περιπτώσεις θα
υπάρχει ξεχωριστή εκκίνηση.
• Σε όλη την διάρκεια του γεγονότος ( πριν, κατά και μετά τον αγώνα) ο σκύλος θα είναι με
λουρί και θα είναι σε πλήρη ευθύνη του ιδιοκτήτη του.
• Φοράτε οπωσδήποτε τον προτεινόμενο εξοπλισμό (σαμαράκι σκύλου, ζώνη μέσης και
οδηγό (λουρί) με αμορτισέρ έως 2m)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ CANICROSS GREECE
Σημαντικές είναι και οι παρακάτω συνεισφορές οι οποίες θα ξεκινήσουν με την έναρξη των
αγώνων.
Ενα σημαντικό ποσοστό που θα έρθει από έσοδα χορηγιών θα δοθεί σε ...
• Φιλοζωικές οργανώσεις των περιοχών που διεξαγωνται οι αγώνες για την υποστήριξη
και συντήρηση των αδέσποτων.
• Καθαρισμός των περιοχών διαδρομής διαξαγωγής των αγώνων από σκουπίδια που
επιρεάζουν σημαντικά το περιβάλλον.
• Κοινωνικοποίηση μεταξύ σκύλων και αθλητών.
• Συνεισφορά σε προγράμματα ζωοφιλικής ενημέρωσης.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το CaniCross Greece έχει ξεκινήσει από την Θεσσαλονίκη με σκοπό να
δημιουργήσει αγώνες στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας, τουριστικού
ενδιαφέροντος, Οι αγώνες είναι σημαντικοί γιατί αποτελούν προβολή της χώρας μας,
προς το εξωτερικό αλλά και την προσέλευση αθλητών από άλλες χώρες.
Η επιλογή των αγώνων γίνεται από έμπειρο προσωπικό όπως εκπαιδευτές σκύλων,
δρομείς - αθλητές μεγάλων αποστάσεων και κτηνίατρους, με κριτήρια, το έδαφος, το
τουριστικό ενδιαφέρον και την πρόσβαση. Οι αγώνες στην Ελλάδα θα αρχίσουν να
διεξάγονται από τον Μάρτιο του 2019.
Στο αγωνιστικό πρόγραμμα του CaniCross Greece για την 1η σαιζόν θα ενταχθούν
οι παρακάτω αγώνες (Με την επιφύλαξη αλλαγής διαδρομής, ημερομηνίας , ή
πόλης):

---- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΡΑΓΜΑ ΘΕΡΜΗ
Ξεχωριστή αίσθηση σε ένα διαφορετικό όμορφο ορεινό περιβάλλον δίπλα στη
στο φράγμα της Θέρμης . Διαθέτει υψηλή βλάστηση με υψομετρικές διαφορές.
Είναι εύκολα προσβάσιμο και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για μια
καθημερινή προπόνηση για τον αθλητή και το σκύλο του.
Η διαδρομή είναι κυκλική ώστε οι αγωνιζόμενοι να τερματίζουν από εκεί που
ξεκίνησαν. Περιλαμβάνει 2 αγώνες Sport 9km και Fan 3κμ
Συντεταγμένες Περιοχής Αγώνα : (Googlemap) 40.556676, 23.035944
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 31.03.2019
---- ΑTTIKH ( Λίμνη Μαραθώνα)
Διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις βάση των κανονισμών διεξαγωγής.
Είναι εύκολα προσβάσιμος και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για μια
καθημερινή προπόνηση για τον αθλητή και το σκύλο του.
Η διαδρομή είναι κυκλική ώστε οι αγωνιζόμενοι να τερματίζουν από εκεί που
ξεκίνησαν.
Περιλαμβάνει 2 αγώνες Sport 6km και Fan 3κμ
Συντεταγμένες Περιοχής Αγώνα : (Googlemap) 38.162449, 23.893902
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 21.04.2019

---- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
Ο ορεινός όγκος στην περιοχή Ωραιοκάστρου είναι ένα ιδανικό
μέρος για να απολαύσετε ένα ακόμη αγώνα CaniCross μέσα σε μια πευκόφυτη
τοποθεσία με θέα την Θεσσαλονίκη. Είναι εύκολα προσβάσιμος και θα
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για μια καθημερινή προπόνηση για τον αθλητή
και το σκύλο του.
Η διαδρομή είναι κυκλική ώστε οι αγωνιζόμενοι να τερματίζουν από εκεί που
ξεκίνησαν. Περιλαμβάνει 2 αγώνες Sport 6km και Fan 4κμ
Συντεταγμένες Περιοχής Αγώνα : (Googlemap) 40.737558, 22.968368
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 05.05.2019
Η 2η σαιζόν θα ξεκινήσει το Οκτώβριο του 2019 με επιπλέον 5 αγώνες.

ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS
Υλικό για δημοσίευση (Download) ..... http://canicross.gr/press/
http://canicross.gr
Social Media
facebook : canicrossgreece / Instragram : canicrossgreece / pinterest : canicrossgreece
Tηλέφωνα επικοινωνίας : 6979119324 / 2310402536 Τμήμα Μarketing Καλημέρης
Νίκος
Με εκτίμηση
Η ομάδα του
CaniCross Greece
Με την παρακληση να δημοσιευθεί

