
D   G SHOW 
palau de fires de Girona
del 5 al 7 d’abril de 2013O1a RUNNEL CUP

Normativa General
La Runnel Cup és un Open on hi hauran 4 mànegues amb diferents modalitats 
amb la particularitat de que tots els obstacles són túnels.

Qui pot participar?
 - Gossos majors de 18 mesos.
-  Socis afiliats a qualsevol club d’agility de qualsevol organització.
Les inscripcions es faran a traves del club.

Categories 
La Runnel Cup consta de dues categories: Petits (minis, midis, 12 i 16)
     Grans ( Estàndard, 22 i 26)
Modalitats 
Totes les modalitats són a nivell individual, però també us podeu inscriure com 
a equip de 3 gossos (Runnel Cup Teams) la puntuació de la qual serà la suma de 
totes les mànegues dels 3 gossos.

- Runnel Clàssic: Recorregut normal, s’han de seguir els números del recorregut 
marcat pel Jutge. El gos començarà i finalitzarà el recorregut creuant la línea del crono.
Serà motiu d’eliminació alterar l’ordre del recorregut.
Els participants partiran amb 100 punts i se’ls hi restarà el temps que hagin trigat en fer 
el recorregut. Al finalitzar la mànega guanyarà el gos que conservi més punts. El TRM 
per aquesta modalitat és de 60 segons.

- Runnel Time: S’haurà de seguir el recorregut marcat pel Jutge igual que en la 
Runnel Clàssic. Amb la diferència que desprès del reconeixement de pista, cada 
participant entregaran una targeta (facilitada per l’organització)  on hauran apuntat el 
temps que ells mateixos creuen que trigaran en fer el recorregut.
Guanyarà aquell que més s’aproximi entre el temps estipulat i el temps marcat a la 
targeta. En cas d’empat guanyarà el gos que tingui menys temps.
Els participants partiran amb 100 punts i se’ls hi restarà la diferència entre el temps 
que han apuntat a la targeta i el temps real que han fet. El TRM serà de 60 segons.

  Exemple: 

- Runnel Killer: S’hauran de realitzar els 8 tubs per totes les boques així que el gos 
haurà de fer 16 tubs en total.
Serà motiu d’eliminació si el gos repeteix la boca del mateix túnel o si fa dos boques 
seguides del mateix túnel.
Cada participant partirà amb 100 punts dels quals se’ls hi restarà els segons que 
triguin a fer el recorregut. El TRM serà de 100 segons.

Com es puntuarà?
A nivell individual tots els participants parteixen amb 400 punts, guanyarà el 
participant que al final de les quatre mànigues tingui més punts acumulats.
En la modalitat per equips guanyarà l’equip que sumi més punts amb la suma 
dels tres gossos de l’equip.
 

Regles del Joc.
- No hi ha faltes.
- No hi ha refusades, es considera que el gos perd temps.
- El gos ha de completar tot l’obstacle per anar al següent.
- Al principi i al final de cada recorregut el gos ha de passar per la línia del crono.
- Cada modalitat té un TRM estipulat, si el gos es passa d’aquest TRM, el jutge farà      
sonar un xiulet i el gos haurà d’abandonar la pista.

Causes d’eliminació.
- Saltar per sobre un túnel.
- Sobrepassar el TRM estipulat per a cada màniga.
- Abandonar la pista sense haver completat el recorregut.
- Fer les necessitats a dintre la pista.
- Que el guia faci parar el crono amb qualsevol part del cos.
- Que el guia toqui un túnel voluntàriament.
- Qualsevol maltractament del guia cap al gos.
- Qualsevol falta de respecte del participant cap al públic, jutge, organització…

  El jutge serà la màxima autoritat d’aquesta competició i les seves decisions seran inapel·lables.

Classificacions i Guanyadors.
- Classificació i guanyadors de cada màniga.
- Classificació i guanyadors Runnel Day (1 dia, 2 mànigues)
- Classificació Runnel Cup (2 dies, 4 mànigues)
- Classificació Runnel Cup Teams, la suma del punts dels gossos que formin l’equip.

Horaris
 

Tarifes

temps estipulat temps real
36.22 34.22

TOTAL 2

10-12h acreditacions i recollida dorsals

         dissabte 6 d’abril           diumenge 7 d’abril

12h reconeixement de pista Runnel Time

 13h  inici prova

16h reconeixement de pista Runnel Clàssic

 17h  inici prova

 Al finalitzar entrega de trofeus

 Al finalitzar entrega de trofeus

 17h  inici prova

16h reconeixement de pista Runnel Killer

 11h  inici prova

10h reconeixement de pista Runnel Clàssic

Individual Runnel Day (1 dia, 2 mànigues): 15 Euros.
Individual Runnel Cup (2 dies, 4 mànigues): 20 Euros.
Equips Runnel Cup Team (2 dies, 4 mànigues): 15 euros per equip format per tres gossos.

Les normes no contemplades en aquest reglament seran potestat de la organització.

data límit inscripcions:

10 de març



Per formalitzar la inscripció a la Runnel Cup cal fer 
arribar aquest imprés amb justificant d’ingrés a 
Fira de Girona. 

DADES FISCALS:
CLUB AGILITY                            NIF

PARTICULAR 

ADREÇA

C.P    POBLACIÓ              PROVÍNCIA

TELÈFON                  FAX

WEB                            E-MAIL

PERSONA DE CONTACTE               

1

INSCRIPCIÓ:  
individual runnel day (1 dia, 2 mànigues): 15 €............................

individual runnel Cup (2 dies, 4 mànigues): 20 €.........................

equips runnel Cup Team (2 dies, 4 mànigues): 15€ .....................

MODALITAT

EQUIPS (prèvia inscripció de la modalitat)

PALAU DE FIRES Pg. de la Devesa, 34 - 17001 GIRONA - Tel. 972 41 91 00 - Fax 972 20 89 74
contractacio@�ragirona.com - www.�ragirona.com

SIGNATURA I SEGELL

DATA              /         / 

MODALITAT DE PAGAMENT:
TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA a nom de FIRA DE GIRONA núm c/c 2100 8101 97 2300117907 4

UNITATS IMPORT
x15€

x 20€

x 15€
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GUIA NOM DEL GOS SEXE PETIT GRAN individual
runnel day

2

3

individual
runnel Cup

equip runnel
cup team
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EQUIP RUNNEL CUP TEAM (3 gossos)
(obligatori està inscrit previament en individual)

1
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3

NOM DEL GOS

1

2

3
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NOM DEL GOS

NOM DEL GOS

1a RUNNEL CUP
inscripció


