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REGLAMENT • TEMPORADA 2012-2013 

 
 
1er. 

El «1º OPEN CATALÀ DE MUSHING», admet la participació de tots els Conductors catalans, els de la 
resta de l’estat espanyol i d’altres Estats estrangers, encara que sols comptaran per la puntuació final els 
Conductors catalans.  
 

2on. 
Les proves estaran organitzades en la modalitat d’esprint d’acord als reglaments de la RFEDI, ESDRA i al 
present reglament particular. 
 

3er.  
S’entén per conductor/musher català a tot aquell que estigui en possessió de la llicència 
Federativa. Els Conductors espanyols hauran d’estar afiliats a una territorial i estar en possessió de la 
llicència Federativa i els Conductors estrangers hauran de tenir la corresponent llicència equivalent del seu 
Estat.  
 
Es podrà optar també a participar amb la Llicència de Dia sota el vist i plau del club organitzador.  
El preu d’aquesta Llicència de Dia és de 10,00 Euros x dia de competició. 
Per sol·licitar-la s’haurà de seguir el protocol establert. 
 

4rt. 
El «1º OPEN CATALÀ DE MUSHING», està obert a qualsevol raça de gos. Hi hauran categories 
exclusives per a gossos nòrdics. S’entenen per gossos nòrdics els enquadrats en les quatre races 
nòrdiques oficials, avalats pel seu corresponent pedigree oficial de la FCI on hi figuri el xip o tatuatge del 
animal, o document acreditatiu de comunicació del xip a la RSCFRCE. A Catalunya, també seran 
admesos els pedigrís emesos per la Reial Societat Canina Catalana que compleixin les mateixes 
condicions. 
 

5è. 
Tots els gossos participants tindran una edat superior a un any, hauran de tenir el xip 
d’identificació i estar al corrent de les vacunes corresponents. El gos que no estigui en les condicions 
de salut adequades a criteri del veterinari de cada prova, no hi serà admès. 
 

6è. 
Totes les proves seran d’1 o més mànegues. 
 

7è.  
Al guanyador de la cursa se’l donaran 100 punts per les curses de neu i 60 punts per les de terra. 
La puntuació de la resta de corredors es calcularà en proporció a la diferència de temps respecte al 
primer classificat. Es calcula el % de temps de més que ha fet cada corredor respecte del primer i es 
resta aquest percentatge de 100 punts en el cas de neu i  60 en el cas de la terra, el resultat serà la 
puntuació de cada corredor a la cursa. Exemple en neu: si el 1er triga 10 min i el segon 11, la diferencia es 
d’un 10%, per tant, se l’hi resten 10 a 100, la puntuació del guanyador, i el segon obté 90 punts. 
 
Quan el percentatge no sigui exacte s’arrodonirà a la xifra sencera més propera. Quan el 1er decimal sigui 
5, 6, 7, 8 o 9 s’incrementarà a la següent xifra sencera, si no, es deixarà la part sencera del valor obtingut. 
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Cada corredor, només pel fet de venir, obtindrà un mínim de 10 punts. 
 
Només es comptarà el resultat global de la cursa, sumant el temps de totes les proves realitzades. 
 
Per poder classificar al final de temporada caldrà haver puntuat a la meitat de les curses realitzades. 
 
Els esportistes que estiguin en possessió de la Llicència de Dia no puntuaran a la classificació final 
del circuit català.  
 

8è. 
Per a que una categoria sigui vàlida hi haurà d’haver un mínim de 3 inscrits. En el cas de la categoria 
infantil, aquest punt no serà aplicable, per tractar-se d’una categoria de promoció. Les categories amb 
distinció de sexe es podran agrupar per tal d’assolir els participants mínims necessaris. 
 

9è. 
Categories: 
 
US : Il·limitada (Neu: trineu, Terra: kart 4 rodes) 
O : Il·limitada Nòrdics (Neu: trineu, Terra: kart 4 rodes) 
8S : 8 gossos (Neu: trineu, Terra: kart 4 rodes) 
A : 8 gossos Nòrdics (Neu: trineu, Terra: kart 4 rodes) 
6S : 6 gossos (Neu: trineu, Terra:  kart 4 rodes) 
B1 : 6 gossos Huskies (Neu: trineu, Terra: kart 4 rodes) 
B2 : 6 gossos Malamutes, Samoiedes i Groenlandesos (Neu: trineu, Terra:  kart 4 rodes) 
4S : 4 gossos (Neu: trineu, Terra: tricicle) 
C1 : 4 gossos Huskies (Neu: trineu, Terra: tricicle) 
C2 : 4 gossos Malamutes, Samoiedes i Groenlandesos (Neu: trineu, Terra: tricicle) 
SM2 : Ski-joring 2 gossos, Homes (Neu: esquís de fons, Terra: vehicle de dues rodes sense cadena) 
SW2 : Ski-joring 2 gossos, Dones (Neu: esquís de fons, Terra: vehicle de dues rodes sense cadena) 
BH : Bicicleta amb cadena i 1 gos, Homes (exclusiva terra) 
BD : Bicicleta amb cadena i 1 gos, Dones (exclusiva terra) 
 
I : Infantil 2 gossos (Neu: trineu, Terra: tricicle). Serà necessari haver pressentat el permís patern 

per escrit per tal de prendre la sortida a cada una de les curses. 
 

10è. 
Nombre de gossos per categoria i especialitat: 
 

 Terra Neu 

 
Categories 

 
Màxim 

Mínim 
1ª 

mànega 

Mínim 
altres 

mànegues 
 

Màxim 
Mínim 

1ª mànega 
Mínim 
altres 

mànegues 

US 8 7 5 il·limitat 7 5 
O 8 8 6 il·limitat 9 8 
8S 8 7 5 8 5 5 
A 8 7 6 8 7 6 
6S 6 5 4 6 4 4 

B1, B2 6 5 4 6 5 4 
4S,C1, C2 4 2 2 4 2 2 
SM2, SW2 2 1 1 2 1 1 
BH i BD 1 1 1    

I 2 1 1 2 1 1 
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11è. 
Per puntuar al «1º OPEN CATALÀ DE MUSHING» cal haver puntuat en almenys la meitat de les 
curses celebrades dins d’una mateixa categoria. 
 

12è. 
Els Conductors  puntuaran en cada categoria en la qual participin. A les proves que comptin amb 
participació aliena al «1º OPEN CATALÀ DE MUSHING», s’extraurà la classificació per obtenir els llocs 
dels participants en aquesta. 
 

13è. 
En cas d’empat final entre 2 o més Conductors, serà classificat primer aquell que tingui més 
primers llocs, segons, tercers, .... 
 

14è. 
Es podran incloure en el calendari d’aquest circuit català curses no programades al principi de la 
temporada sempre i quan el pressupost del comitè ho permeti. Aquestes curses s’hauran de 
comunicar amb un mínim de 7 dies d’antelació. En el cas que al final de la temporada es facin més 
curses de les planificades, els corredors podran descartar del càlcul de la puntuació final del «1º OPEN 
CATALÀ DE MUSHING» tantes curses com el número de curses en excés a les planificades al principi de 
la temporada. Si es tanca el calendari amb 6 curses i al final de la temporada s’han fet 7, només puntuaran 
6, cada corredor podrà descartar el resultat d’una cursa. 
 

15è. 
La medalla UFEC s’atorgarà al campió absolut de la combinada dels Campionats de Catalunya sobre terra 
i sobre neu. 

 
16è. 

 Un delegat de la FCEH vetllarà per a que els organitzadors de les curses puntuables apliquin els 
reglaments vigents. 
 

17è. 
Les categories de canicross, CH i CD, competiran a la Lliga Catalana de Canicross i es regiran pel 
reglament específic de l’especialitat. 
 

18è.  
La curses del  «1º OPEN CATALÀ DE MUSHING» s’especificaran al  calendari oficial emès per la FCEH. 

 
19è.  

A les curses de neu serà potestat del Race-Marshall obligar als corredors a utilitzar casc depenent de les 
condicions de la pista. 
 

20è. 
La participació d’un Conductor a alguna prova del «1º OPEN CATALÀ DE MUSHING» implica l’acceptació 
de tots i cadascun dels punts d’aquest reglament. 
 


