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1. NORMES COMUNS  
 

1.1. GENERALITATS 

 

1.1.1. La realització de competicions de Múixing, en totes les seves classes o disciplines, es 

realitzarà d'acord amb les disposicions del present reglament. 

 

1.1.2. En allò no especificat en aquest reglament, serà d'aplicació subsidiària, en primer lloc la 

normativa de la FCEH, en segon lloc la normativa de la RFEDI i en tercer lloc la normativa de 

la IFSS.  

 

1.1.3. En el cas d’existir existir discrepància entre les normes, prevaldrà el regulat en aquest 

reglament sobre les normes d’aplicació subsidiària.  

 

2. COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT 
 
El Cap del Comitè, serà nomenat pel President de la FCEH amb l’acord de la Junta Directiva. 

 
Els vocals del Comitè, seran nomenats pel Cap del Comitè amb l’acord del President i de la Junta Directiva 

de la FCEH. 

 
En tot allò que no prevegui aquest reglament, seran d’aplicació els reglaments corresponents de la RFEDI, 

ESDRA i/o IFSS. 

 
Cada club nomenarà un responsable de coordinació amb la FCEH, que haurà de ser comunicat per escrit a 

la FCEH al inici de cada temporada. En l’escrit s’inclouran un màxim de dues adreces de correu electrònic 

on s’ha d’enviar totes les comunicacions i informacions del Comitè de Múixing. 

 

 

3. LLICÈNCIES DE COMPETICIÓ 
 
Tots els esportistes que participin a alguna competició del Calendari Oficial de la FCEH han de tenir la 

llicència de competició amb la seva corresponent assegurança d’accidents per als esportistes i per al/s 

gos/sos. 

 

3.1. MODALITATS DE LLICÈNCIES 

 
a) LLICÈNCIA ESTATAL  

Inclou l’assegurança d’accident i assistència que compleix el Real Decreto 849/1993 de 4 de junio, habilita 

per participar en competicions estatals. 
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b) LLICÈNCIA CATALANA 

Inclou assegurança d’accident i assistència fins 12 mesos, habilita per participar en competicions 

autonòmiques. 

 
c)   LLICENCIA DE DIA  

Habilita per participar a proves del circuit català i en aquelles en que expressament s’autoritzi. Els 

esportistes amb llicència de dia no puntuaran per la Lliga Catalana de Canicròs ni per la Lliga Catalana de 

Múixing i tampoc podran quedar Campions de Catalunya.  

 
d) DID – LLICÈNCIA INTERNACIONAL 

Juntament amb la llicència estatal, habilita per poder participar a competicions internacionals. El seu cost ve 

determinat per l’ IFSS. 

 

3.2. TRAMITACIÓ LLICÈNCIA 

 

• La Llicència Estatal se sol·licitarà a través de l’EXTRANET de la RFEDI per a la seva posterior 

validació per part de la FCEH.  

• La Llicència Catalana se sol·licitarà a través del club mitjançant l’EXTRANET de la FCEH. 

• La Llicència de Dia es tramitarà segons protocol establert per la FCEH o a les curses en que 

s’autoritzi. 

• El DID s’ha de demanar per escrit a la FCEH a través dels clubs. 

 

Atenent-nos al que marca el decret d’entitats esportives, per a que les llicències de competició siguin vàlides 

serà obligatori la presentació del Certificat Mèdic en el que quedi constància de que l’esportista no té cap 

impediment per a la pràctica dels esports d’hivern. Aquest certificat quedarà dipositat al Club sol·licitant de 

la llicència, fent-se responsable el Club de l’existència d’aquest certificat. Els Clubs enviaran a la FCEH la 

relació actualitzada de tots certificats mèdics dels esportistes mitjançant model aprovat (veure annex). La 

FCEH es reserva el dret de comprovar en qualsevol moment l’existència dels mateixos. 

 

En cas de que no es correspongui el número de certificats senyalats a la relació amb els efectivament 

existents en el moment de sol·licitud de les llicències, serà responsable el Club dels danys i perjudicis que 

es puguin derivar, a més de les sancions que se’ls poguessin imposar per una infracció de la present 

disposició conforme al que disposa l’Art.15è (Infraccions molt greus) del Reglament de Disciplina Esportiva. 

 

No s'acceptaran pagaments a compte de deutes pendents. 

 

 

4. COMPETICIONS FCEH    
 

Les curses del calendari de la FCEH poden tenir àmbit autonòmic i nacional, en funció d’aquest àmbit estan 

sotmeses als reglaments de la FCEH i de la RFEDI. 

 



6 | F e d e r a c i ó  C a t a l a n a  d ’ E s p o r t s  d ’ H i v e r n  
 

En les proves d’àmbit autonòmic, s’aplicaran els reglaments RFEDI en tot allò que no estigui expressament 

regulat per aquest reglament. 

 

Per poder participar a qualsevol competició inscrita en el calendari de la FCEH caldrà disposar com a mínim 

de la llicència catalana ó llicència de dia.  

 

Per participar a les competicions inscrites en el calendari de la RFEDI caldrà disposar de la llicència estatal. 

 

 

4.1. DELEGAT TÈCNIC I JURAT DE CARRERA 

 
El Delegat Tècnic (DT) de la prova serà designat per la RFEDI ó la FCEH segons el tipus de prova i es 

comunicarà seguidament al club organitzador i serà el màxim responsable en la presa de decisions. 

 
Els organitzadors hauran d'enviar amb antel·lació suficient, la documentació de la mateixa al DT designat, i 

també a la FCEH i clubs participants. 

Totes les despeses provocades pel DT seràn a càrrec de l’organització. 

L’organització serà l’encarregada de comunicar al DT l’allotjament que se l’hagi reservat 

 

El Comitè de la Carrera estarà format per: 

• 1 Delegat Tècnic 

• 1 Jutges de Carreras 

• 1 Responsable de controls 

• 1 Cap de Veterinaris 

 

4.2. ORGANITZACIÓ DE CURSES FCEH  

4.2.1. PROVES LLIGA CATALANA DE CANICRÒS 

Un club podrà sol·licitar la organització d’una prova de la Lliga Catalana de Canicròs a partir del 2on any 

d’inscripció a la FCEH, excepte quan es demostri experiència prèvia en la organització de curses oficials de 

la FCEH. 

4.2.1.1. Les categories de Bikejoring i Patinet podran incloure’s dins les proves de la Lliga 

Catalana de Canicròs 

 

4.2.2. PROVES LLIGA CATALANA DE MÚIXING 

Un club per poder sol·licitar la organització d’una prova de la Lliga Catalana de Múixing haurà d’haver 

organitzat com a mínim un parell de proves de la Lliga Catalana de Canicròs, no necessàriament dins la 

mateixa temporada; o haver col·laborat en la organització d’un parell de curses de múixing de la Lliga 

Catalana.  

 

4.2.3. CAMPIONATS DE CATALUNYA DE TERRA 

Un club per poder sol·licitar la organització del Campionat de Catalunya de Terra haurà d’haver organitzat 

com a mínim un parell de curses de la Lliga Catalana de Múixing.  
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4.2.4. CAMPIONAT DE CATALUNYA DE NEU 

Un club per poder sol·licitar la organització del Campionat de Catalunya de Neu haurà d’haver organitzat 

com a mínim un parell de curses de la Lliga Catalana de Múixing i haver col·laborat en l’organització de 

dues curses de múixing en neu.  

En el cas que el club no tingui experiència en l’organització de curses de neu, podrà demanar ajuda o 

col·laborar amb algun club que ja n’hagi organitzat.  

 

 

En el cas que hi hagi més d’un club que sol·liciti l’organització del Campionat de Catalunya de Terra o del 

Campionat de Catalunya de Neu, es valoraran les propostes presentades i en el cas que totes siguin viables 

s’adjudicarà l’organització per rotació per garantir que tots els clubs tinguin l’oportunitat d’organitzar un 

Campionat de Catalunya. La rotació serà per temporades.  

 

L’organitzador de cada prova disposarà d’una pòlissa de Responsabilitat Civil que cobreixi la totalitat de la 

competició. 

 

4.2.5. REQUISITS DE LES PROVES DEL CALENDARI DE LA FCEH 

Totes les curses hauran de ser aptes per esportistes que s’estàn iniciant en qualsevol de les categories de 

la IFSS.  

 

4.2.6. SOL·LICITUD ORGANITZACIÓ PROVES CALENDARI FCEH 

El període de sol·licituds d’organització de proves de Lliga i de Campionats de Catalunya per la temporada 

següent: 

• Inici: el dilluns, 2 setmanes després de l’última cursa de la temporada en curs. 

• Tancament: el diumenge, 6 setmanes més tard de l’inici de recepció de sol·licituds.  

 

Junt a la sol·licitud per l’organització de la prova s’haurà d’adjuntar un dossier que documenti la proposta, 

per la presentació del dossier hi ha un plaç de 8 setmanes des de l’inici del període d’acceptació (veure 

Anexes “Memòria de la prova que es sol·licita” on s’indica la informació que s’ha de proporcionar) 

Aquest dossier s’haurà de presentar per cada una de les proves sol·licitades.  

 

4.2.7. NOMENCLATURA DE LES PROVES FCEH 

La nomenclatura de cada competició haurà d’estar present junt al nom de la cursa en tot moment: 

• Campionat de Catalunya de Terra 

• Campionat de Catalunya de Neu 

• 22a Lliga Catalana de Múixing 

• 10a Lliga Catalana de Canicròs 

 

En el cas que la cursa formi part d’una altra competició del club, haurà de destacar en primer lloc la 

nomenclatura de la competició de la FCEH.  
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4.2.8. IMATGE FCEH a les proves del Calendari FCEH 

La imatge de la FCEH haurà d’estar present en les curses que formin part del calendari de la FCEH.  

 

Visible en publicitat, documentació, cartelleria, etc. Tota la que estigui relacionada amb la cursa.  

 

La FCEH proporcionarà pancarteria pròpia als clubs per què les posin a les curses federades que organitzin.  

 

La ubicació de la pancarteria haurà de ser en llocs visibles pel públic i participants, i en lloc destacats. 

La pancarteria i/o banderoles o similars hauran d’estar presents en la zona dels pòdiums en un lloc destacat 

i preferent, i durant el lliurament de premis.  

 

4.2.9. SOL·LICITUD ORGANITZACIÓ PROVES ESTATALS RFEDI 

Les proves Estatals que es poden sol·licitar per la propera temporada: 

• Prova de la Copa d’Espanya de Múixing: 1 per Comunitat Autònoma 

• Campionat d’Espanya de Múixing de Terra 

• Campionat d’Espanya de Múixing de Neu 

 

Els requisits de la FCEH per poder sol·licitar l’organització d’aquestes proves: 

• Haver organitzat o tenir experiència en l’organització, com a mínim de 2 Campionats de Catalunya 

de Múixing en la modalitat sol·licitada: 

o Per sol·licitar les proves de Terra, haver organitzat com a mínim 2 Campionats de Catalunya 

de Terra 

o Per sol·licitar la prova de Neu, haver organitzat com a mínim 2 Campionats de Catalunya de 

Neu 

 

Per fer la sol·licitud a la FCEH s’haurà de presentar la documentació que sol·licita la RFEDI: dossier i 

pressupost de cada una de les proves sol·licitades : 

• Veure documents RFEDI relacionats:  

o  “Guia para la organización de pruebas de la Copa España de Múixing” 

o “Guia para la organización de los Campeonatos de España de Múixing” 

 

En el cas que més d’un club sol·liciti una mateixa prova, es valoraran les propostes presentades i en el cas 

que totes siguin viables s’adjudicarà l’organització per rotació per garantir que tots els clubs tinguin 

l’oportunitat d’organitzar un Campionat o prova estatal. La rotació serà per temporades. 

 

El període de sol·licituds d’organització de proves per la temporada següent: 

• Inici: el dilluns 15 de febrer 2016 

• Tancament: el diumenge 20 de març 2016, 1 setmana després del Campionat d’España de Neu de 

la temporada en curs 

S’haurà de presentar la documentació complerta per què la sol·licitud sigui tinguda en compte.  
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Un cop sleccionades les peticions més viables, la FCEH ho notificarà als clubs i les presentarà a la RFEDI 

quan obri el període de presentació de sol·licituds per part de les Federación Autonòmiques. 

 

Serà la RFEDI qui decideixi quines són les sol·licituds que organitzaran els Campionats d’Espanya i les 

proves de la Copa d’Espanya. 

 

4.2.10. GUIÓ D’ORGANITZACIÓ CURSES FCEH 

Veure Anexe I d’aquest reglament. 

 

4.3. PARTICIPACIÓ A  CURSES I INSCRIPCIONS 

 

 4.3.1. ÀMBIT CATALÀ 

Les inscripcions a competicions d’àmbit català i inscrites dins del Calendari Oficial FCEH les han de realitzar 

els clubs a través de la EXTRANET de la FCEH. 

La quota d’inscripció donarà dret a participar com a màxim a 2 categories.  

El termini d’inscripció es tancarà els dimecres de la setmana en que se celebrarà la competició com a molt 

tard. 

La FCEH estableix com a quota d’inscripció a totes les curses del seu calendari un màxim de 25,00€ per 

corredor i dia cursa. 

El pagament de la quota d’inscripció es formalitzarà a través del club corresponent mitjançant l’ingrés al 

compte corrent que determini la FCEH. 

En qualsevol cas, les inscripcions no seran vàlides si no s’ha efectuat el corresponent pagament de la quota 

d’inscripció. Aquest pagament s’haurà d’haver fet efectiu com a molt tard el dia oficial de tancament de les 

inscripcions.  

Els clubs que tinguin pagaments pendents d’inscripcions de curses anteriors no seran admesos en les 

següents curses de Lliga Catalana. 

En el cas de no constar correctament el pagament no es procedirà al sorteig dels esportistes.  

L’anul·lació de la inscripció per part d’un esportista un cop tancat el termini de la inscripció, no implicarà, en 

cap cas, la devolució del import de la quota d’inscripció. L’anul·lació de la prova per part de l’organitzador, 

suposarà únicament la devolució dels drets de participació. En cap cas, l’organitzador es farà càrrec de cap 

altra despesa, com pot ser desplaçaments, hotels, etc.  

 

 4.3.2. ÀMBIT ESTATAL 

Les inscripcions a competicions d’àmbit estatal inscrites dins del Calendari Oficial RFEDI s’han de realitzar a 

través de la EXTRANET RFEDI. 

 

El cupo de participació vindrà regulat segons reglament RFEDI específic de la competició. 

La selecció de participació vindrà regulada segons reglaments específics de la competició. 

La quota de la inscripció serà la que determini el club i/o federació autonòmica organitzadora. 
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4.3.3. ÀMBIT INTERNACIONAL 

Les inscripcions a competicions d’àmbit internacional  inscrites dins del Calendari Oficial WSA, IFSS i/o 

altres federacions amb qui la RFEDI estigui afiliada,  s’han de realitzar per escrit a la FCEH a través dels 

clubs dins del terminis marcats per la reglamentació específica de cada competició o que determini la 

RFEDI i/o la FCEH.  

 

El cupo de participació vindrà regulat segons reglament específic de la competició. 

La participació vindrà regulada pels criteris de selecció que hagi definit la RFEDI i/o la FCEH. 

 

S’ha de tenir en compte que en algunes competicions és obligatori estar en possessió del DID. 

 

La quota de la inscripció serà la que determini el club i/o federació organitzadora. 

 

Els clubs podran sol·licitar la inscripció dels seus corredors a aquelles curses d’àmbit internacional a les que 

no s’hi participi per selecció de la RFEDI o la FCEH. 

 

Sempre que la normativa RFEDI, o la convocatòria concreta de la cursa no estableixi una altre cosa, les 

peticions s’hauran d’enviar per escrit a la FCEH i dins dels terminis d’inscripció estipulats 

 

 4.3.4. CAMPIONATS D’ESPANYA 

Segons reglaments específics de la RFEDI 

 

4.4. GOSSOS 

Veure Reglamento General de Pruebas de Múixing de la RFEDI apartat 1.4 

 

4.5. ORDRE DE SORTIDA A LES CURSES 

Segons reglament específic de cada competició. 

 4.5.1 SORTIDES 

• Curses d’un sol dia i per la primera màniga en curses de dos dies: L’assignació de dorsals per 

categories es farà per sorteig universal.  

• La sortida de la segona màniga serà per ordre la classificació de la primera màniga.  

• L’ordre de sortida de cada categoria la determinarà l’organitzador en funció de les característiques 

pròpies de la cursa.  

4.5.2. DORSALS 

Els esportistes participants a una cursa seran responsables de retornar els dorsals als Organitzadors. 

Si algun dorsal no es retornés en el termini màxim d’una setmana, el Comitè de Múixing de la FCEH podrà 

sancionar amb la no inscripció a la següent cursa de l’esportista infractor, i en tot cas li passarà un càrrec de 

50,00 euros per cada dorsal perdut. 

 

Es recomanable que l’organitzador reculli el dorsal just a l’arribada de la última mànega de la cursa. 
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Les organitzacions podran establir un sistema de fiances, sempre que també estableixin un sistema àgil de 

devolució d’aquestes, que no demori injustificadament el final de les curses. 

 

4.6. CIRCUIT / NORMES DE PISTA / SORTIDA I ARRIBADA / ALTRES ESDEVENIMENTS 

 

Veure reglament RFEDI. Apartats 1.10 / 1.11 / 1.12 / 1.16 

 

4.7.  SUBVENCIÓ A CURSES DE LA FCEH 

 
La FCEH pot establir subvencions per als Clubs organitzadors de curses. Els imports seran revisats 

anualment. Per a la temporada 2015-2016 s’estableixen les següents subvencions, l’import de les quals 

podrà variar en funció de la disponibilitat de pressupost i número de curses que hi hagi al calendari de la 

temporada: 

 

Competicions que se celebren fins al 31 desembre 2015: 

 

• Cursa Múixing – Sant Joan de l’Erm –     600,00€ 

• Campionat de Catalunya de Terra – Santpedor – 600,00€ 

• Cursa Canicròs i Múixing – Oller del Mas –    300,00€ 

• Proves de Canicròs i bikejoring/patinet -   300,00€ 

• Proves exclusives de Canicròs -                        300,00€ 

 

 

Resta de competicions fins desembre 2016: 

 

•      Campionat de Catalunya de Neu                       1.300,00€ 

• Proves de Terra de Múixing                                600,00€ 

• Proves de Canicròs i bikejoring/patinet              300,00€ 

• Proves exclusives de Canicròs                          300,00€ 

 

En les proves de dues mànegues, si finalment només es pot celebrar 1 mànega, la subvenció a rebre serà 

la meitat de l’import estipulat. 

 

Per poder fer efectiu aquests ajuts el club organitzador haurà de presentar al departament de comptabilitat 

de la FCEH, el full 3 complimentat, com a màxim 30 dies després de la realització de les activitats, adjuntant 

original de factures i rebuts de l’any en curs, de les despeses que els hi hagi ocasionat l’organització de les 

competicions.  

 
Les factures presentades a la FCEH han de ser originals i han de reunir tots els requisits fiscals que 

estableix la normativa vigent aplicable (mercantil, fiscal, laboral, etc.) segons el Reial Decret 1496/2003 de 

28 de novembre. 
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A més i per poder fer efectives aquestes subvencions, els clubs han d’enviar el document de subvenció 

original juntament amb les factures originals al seu nom segons Reial Decret 1496/2003 de 28 de novembre 

i els rebuts de les factures pagades.  

 

4.8.  F IANÇA DEL CALENDARI NACIONAL 

La FCEH avançarà als Clubs la fiança que la RFEDI estableix per a les proves que s'inclouen al calendari 

nacional. En cas que la prova no es realitzi per causes no justificades, el Club farà efectiu l'import de la 

fiança a la FCEH. 

 

4.9. QUOTA D’INSCRIPCIÓ AL CALENDARI OFICIAL FCEH 

S’estableix una quota d’inscripció al calendari oficial de la FCEH de 36,00 € dia/cursa. 

 

4.10 SERVEIS MÈDICS QUE HAN DE PROPORCIONAR ELS ORGANITZADORS  

La salut i la seguretat de tots els participants a una competició és d’interès primordial per a tots els 

organitzadors de l’esdeveniment. Això inclou els competidors així com els voluntaris, treballadors i 

espectadors. La composició específica del sistema de suport mèdic es basa en diverses variants: - El 

tamany i el nivell de l’esdeveniment que se celebri - El número estimat de competidors, personal de suport i 

espectadors - També s’ha de determinar l’àmbit de responsabilitat per a l’organització si és conjunta amb un 

patrocinador, ja sigui particular o públic. 

 

Assistència mèdica de l’esdeveniment (competidors, personal de suport i espectadors). L’organitzador/ 

l’encarregat dels Serveis Mèdics i de Socors ha de confirmar amb el Director de Cursa i el Delegat Tècnic 

que les instal·lacions de socors necessàries estan establertes abans d’iniciar l’entrenament o la competició 

oficial. En el cas de produir-se un incident, el plà de reserva ha d’estar preparat abans de reiniciar 

l’entrenament o la competició oficial. 

 

Així doncs serà necessària: - Ambulància i/o instal·lacions de socors en el lloc de la cursa - Plà detallat de 

seguretat del circuit - Protocols a seguir en cas d’accident 

 

5. CATEGORIES    
 

Les classes i categories, per sexe i edat, seran les establertes en el “Reglamento General de Pruebas de 

Múixing” de la RFEDI, articulo 1.5. 

 

L’edat d’un competidor es considerarà la mateixa per a tota la temporada i és l’edat que té el competidor a 

data 31 de desembre de la temporada en curs (31/12/2015) 

 

Per la promoció del múixing a Catalunya es tindrà en compte que per a qualsevol cursa del calendari de la 

FCEH,  en cas de sol·licitar-se la inscripció per part d’un corredor, per qualsevol de les categories oficials de 

sprint que indica la IFSS previstes per l’organitzador de la cursa, es permetrà la seva participació encara 

que només hi hagi 1 inscrit en la dita categoria. (veure article 6 sobre Premis i Titols de Campions de 

Catalunya)  
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6. PREMIS I TITOLS DE CAMPIONS DE CATALUNYA 
 

Els Clubs organitzadors de proves hauran d'entregar com a mínim, premis o trofeus als 3 primers 

classificats de cada categoria constituïda.  

Una categoria es considera constituïda amb un mínim de 3 participants en dita categoria.  

En el cas de només 1 participant en una categoria l’organitzador de la prova decidirà si donar un premi/ 

obsequi al participant o no.  

Al Campionat de Catalunya s’atorgaran a més a més medalla de campió de Catalunya als 3 primers 

classificats de cada categoria i diploma al primer classificat de cada categoria. 

Per poder optar al títol de Campió de Catalunya hi ha d’haver un mínim de 2 participants en la categoria. 

Per poder optar al títol de Campió de la Lliga Catalana de Canicròs i Campió de la Lliga Catalana de 

Múixing (veure reglaments corresponents)  

 

 7. MEDALLA UFEC    
 

La medalla que atorga la UFEC cada temporada als Campions de Catalunya, es donarà al 1er. Classificat 

absolut de la combinada dels Campionats de Catalunya Terra + Neu. 

 
 

8. REGLAMENT «GENERAL DE MÚIXING I CANICRÒS»    

 
Veure reglament específic 
 
 

9.REGLAMENT «22a LLIGA CATALANA MÚIXING»    
 

Veure reglament específic 

 
 

10. REGLAMENT «10a LLIGA CATALANA DE CANICRÒS»    
 

Veure reglament específic 

 
11. REGLAMENT «CAMPIONAT DE CATALUNYA EN TERRA»    

 

Veure reglament específic 

   
12.  REGLAMENT «CAMPIONAT DE CATALUNYA EN NEU»    

 

Veure reglament específic 
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13. CALENDARI OFICIAL D’ACTIVITATS    
 

Veure document específic 

 

14. NOTES COMUNES    
 

14.1. CAPS D’EQUIP 

A les proves de circuits estatals i Campionats d’Espanya, el Comitè de Múixing i Canicròs de la FCEH podrà 

designar el Cap d’Equip. 

    
14.2. EQUIPACIÓ 

En el cas de que la FCEH tingui dotació econòmica per aquesta partida, es podrà designar una equipació 

oficial per a tots els corredors i corredores que representin els equips de la FCEH en les  competicions que 

es participi com a Federació Catalana. El no compliment d´aquesta norma podrà comportar la no 

participació a la resta de seleccions. 

 
15. DISPOSICIONS DISCIPLINÀRIES / INFRACCIONS I SANCIONS / 
RECLAMACIONS 

 
COMPORTAMENT EN COMPETICIONS 

El DT podrà obrir un Informe Esportiu que s'adreçarà al Comitè de Múixing per  prendre les decisions 

oportunes, a aquells corredors que no tinguin un esperit purament esportiu i de competició, ser respectuós 

amb l’entorn, etc. al llarg del desenvolupament de la competició. 

 
Aquesta mesura, en cap cas,  limitarà les accions oportunes i complementàries que consideri  el Comitè de 

Disciplina Esportiva de la FCEH 

 

Veure Reglament RFEDI. Apartats 1.14 / 1.15 
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ANNEXE I 

 
GUIA D’ORGANITZACIÓ CURSES FECH 

 
Es presentarà una memòria descriptiva de la prova que es sol·licita, en format pdf, amb la següent 
informació:  
1. Nom de la prova 
2. Número d’edició de la prova 
3. Per quina competició es demana que sigui puntuable (Lliga Catalana de Múixing, Lliga Catalana de 

Canicròs, Campionat Catalunya de Terra, Campionat de Catalunya de Neu) 
4. Club 
5. Persona encarregada de la gestió del projecte. Indicant  noms i cognoms, telèfon mòbil i correu 

electrònic de contacte. 
6. Web de la prova en cas que n’hi hagi 
7. Preu previst de l’inscripció 
8. Dates 
9. Població 
10. Situació i localització del circuit o circuits 
11. Descripció del circuit:  

11.1. Característiques: tipus de sortida, arribada, viratges; es tindrà en compte pendents 
màximes, desnivell total positiu, … que sigui adequat a tots els nivells. 

11.2. Dades ambientals esperades per les dates sol·licitades: temperatura, humitat, possibilitat de 
plujes, ... 

11.3. Composició del terreny. En cas de pluges quines alteracions hi pot haver.  
11.4. Kilometratge segons categories 
11.5. Plànol del circuit o circuits segons categories (en el format compatible gps a poder ser) 
11.6. Perfil del circuit o circuits (en format compatible gps a poder ser) 
11.7. Plànol de situació: aparcaments, sortida, arribada, control veterinari, secretaria cursa i 

recollida dorsals; serveis com dutxes, lavabos, bar, ...; pòdiums, lloc del musher Meeting, ... 
12. Categories convocades (veure Reglament Comitè FCEH Temporada 2015-2016 article 5) 
13. Horaris de cursa: control veterinari, recollides dorsals, musher Meeting, sortides, lliurament premis, ... 
14. Descripció del recursos humans mínims necessaris previstos que haurà de posar el club organitzador 

(veure Reglament Comitè FCEH Temporada 2015-2016 article 4.1), cronometratge, secretaria cursa i 
lliurament dorsals, personal pre-sortides, ambulància, controls de pista segons les necessitats, personal 
arribades, punts d’aigua, etc. 

15. Mitjans previstos de publicitat i divulgació de la prova 
16. Premis i trofeus previstos fora del proporcionats per la FCEH 
17. Informació d’allotjaments, restaurants, transport públic, ... de la zona 
18. Plànol de situació i de com arribar a la zona de la cursa 
19. Possibles patrocinadors de la cursa 

 
 

16. ANNEXES  
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ANNEXE II 
 
LLICÈNCIES COMPETICIÓ –tramitació llicències- CERTIFICAT PRESIDENT 
 
 
 
 

 

______________________________________________, amb DNI___________________ 

 

com President del club adherit o afiliat a la Federació Catalana d'Esports d'Hivern 

_________________________________________________________________________, 

 

CERTIFICO: 

 

Que el club al qual represento està en possessió dels certificats mèdics dels esportistes pels que sol·licito 

llicència a on s’especifica que no tenen cap incapacitat, ni física ni psíquica, per a la pràctica dels esports 

d’hivern. 

 

Que el club informa a tots els esportistes de que la tramitació de la llicència esportiva autoritza a la FCEH a 

fer us de les imatges dels esportistes preses durant les competicions oficials. 

 

Que la recollida, tractament, cessió i qualsevol acte anàleg respecte a les dades personals de les llicències 

federatives, credencials d’entrenadors i dels fitxers de dades vinculats a la FCEH s’ajusten a les 

disposicions vigents en matèria de protecció de dades. 

 

I perquè consti als efectes que corresponguin, i a petició de l'interessat, signo aquest certificat. 

 

 

 

 

___________________, de ____________ de 20__ 

(Signatura President) 
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ANNEXE III 
 
 

Autorització tractament dades de caràcter personal i imatge 
 
 
En virtut del que disposen els articles 4,5,6, següents i concordants de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de 

desembre de Protecció de Dades, la FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS D’HIVERN posa en el seu 

coneixement que disposa d’un fitxer automatitzat amb dades de caràcter personal així com d’un arxiu 

documental general que contenen dades personals, i que formen part de la base de dades general 

d’administració de la FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS D’HIVERN. 

La finalitat de la seva creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb la única tasca de 

donar compliment als lícits objectius de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern. 

La negativa a facilitar les dades demanades tindrà com a conseqüència la impossibilitat de ser atès en els 

nostres serveis. 

 
En tot cas, els sotasignants tenen la possibilitat d’exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i 

cancel·lació en l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, mitjançant el que disposa 

el RD 1332/1994 de 20 de juny. 

Atenent allò esmentat més amunt i d’acord amb el que se’ns proposa. 

 
CONSENTIM EXPRESSAMENT I AUTORITZEM A LA FCEH com a entitat privada sense  ànim  de lucre i 

d’interès públic i social, i als seus clubs afiliats, organitzadors dels circuits de la FCEH, 

voluntàriament cedim en els formularis acompanyats d’inscripció i domiciliació bancària, d’acord amb el que 

disposa la Llei 15/1999 de 13 de desembre i la Directiva 46/95 de la CEE, limitant la nostra autorització al 

compliment de les finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes de la FEDERACIÓ 

CATALANA D’ESPORTS D’HIVERN, en els àmbits de la Institució i els seus departaments, ens 

col·laboradors i institucions annexes, així com la cessió als estaments oficials públics i privats oportuns 

necessaris per aconseguir el compliment dels seus objectius. 

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 

1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, també 

 
CONSENTIM EXPRESSAMENT I AUTORITZEM A LA FCEH com a entitat privada sense  ànim  de 

lucre i d’interès públic i social, i als seus clubs afiliats, organitzadors dels circuits de la FCEH, a 

realitzar fotografies, vídeos promocionals dels seus participants i utilitzar el material tant per a la seva 

producció a les webs principals i secundaries, com per la seva utilització en la revista i documents 

publicitaris, així com en qualsevol activitat relacionada amb els objectius socials de la FCEH i de les seves 

marques col·laboradores, i la realització de les seves acció. 

 

Nom, cognoms i signatura de l’esportista: 

 

 

Nom, cognoms i signatura del pare o tutor: 

 

 

Nom, cognoms i signatura de la mare o tutora: 
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