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DOSSIER DE CURSA 

 

10ª LLIGA CATALANA DE CANICRÓS 

 

 



  

 

10ª LLIGA CATALANA DE CANICRÓS 

HORARIS OFICIALS:  

Hora  Lloc 
07:00h Entrega de dorsals i control 

veterinari 
Secretaria de cursa 

09:00h Musher meeting Secretaria de cursa 
09:30h Inici canicrós  Zona sortides  
11:30h Esmorzar corredors Zona sortides 
12:00h Publicació de resultats Secretaria cursa 

12:30h Entrega de premis Zona sortides 
 

* L’organització de la cursa, podrà modificar l’horari de les 

sortides i de l’esdeveniment per causes de força major, com ara 

pluges, temperatures elevades i altres.  

 

ORGANITZACIÓ:  

Organització AEM – Aj. Vallbona d’Anoia 
Circuits Victor Carrasco, Anna Sorroche 
Cap de pista Toni Carrasco 

Marcatge circuits Victor Carrasco, Anna Sorroche 
Cap de controls Alfons Boladeres 
Veterinari Hospital Veterinari de Catalunya 

Director de cursa Victor Carrasco 
Jutges A designar per FCEH 

 

 

 

 



  

 

 

ORGANITZACIÓ: 

El club AEM juntament amb l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia 

organitzen el 4rt Canicros de Vallbona d’Anoia –LA TRUFA- , 

puntuable per la 10a Lliga Catalana de Canicros, el dia 7 de 

Febrer al municipi de Vallbona d’Anoia (Anoia). Aquesta prova 

està organitzada d’acord amb els Reglaments de la Lliga de 

Canicros, la normativa de la RFEDI i la internacional IFSS. 

 

 

*les categories i la seva constitució venen regides per el reglament de la 

FCEH, article 5,  que a la vegada esta basat en el reglament general de 

múixing de la RFEDI, veure article 1.5 clases y categorías.  

 

10ª LLIGA CATALANA DE CANICRÓS 

 

INSCRIPCIONS: 

 El reglament de la temporada 2015/2016 diu que els titulars 

d’una llicència federativa de la FCEH hauran de tramitar les 

inscripcions a través del seu club. És a dir, us heu de posar en 

contacte amb el vostre club i seran ells mateixos els qui passaran 

les vostres dades als organitzadors, que us inscriuran a la cursa. 

Categoria Descripció 
CMWJ (agrupada) Canicross homes/dones Junior de 12 a 20anys 

CMS Canicross homes sènior de 21 a 39 
CWS Canicross dones sènior de 21 a 39 

CMVA Canicross homes veterans de 40 a 49 
CWVA Canicross dones veteranes de 40 a 49 

CMVB Canicross homes veterans de 50 o més 



  

 

La data límit per tramitar les inscripcions és el dimarts 2 de 

Febrer de 2016.  

 Preu de la inscripció: 13€ FEDERATS 

 Preu de la inscripció 21€ NO FEDERATS (inclou llicencia de 

dia) 

INSCRIPCIONS NO FEDERATS  Procediment, mitjançant 

portal FCEH INSCRIPCIONS OPEN o clicant a l’enllaç següent:  

http://fceh.playoffinformatica.com/FormInscripcioWeb.php

?accio=new&idLliga=208 

 

 CIRCUIT: 

S’ha dissenyat un únic circuit per a totes les categories.  

Circuit Canicrós:  

 8,63 km 

 402m de desnivell acumulat positiu i negatiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fceh.playoffinformatica.com/FormInscripcioWeb.php?accio=new&idLliga=208
http://fceh.playoffinformatica.com/FormInscripcioWeb.php?accio=new&idLliga=208


  

 

 

ESPECIFICACIONS  

Es disposarà d’una única zona d’aparcament, servei de bar i 

servei de dutxes i lavabos. 

1. Aparcament, al camp de futbol municipal (interior del camp) 

2. Dutxes i lavabos: al pavelló poliesportiu del mateix complex 

esportiu municipal.  

 

LLIGA CATALANA DE CANICRÓS i MUIXING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparcament únic a l’interior del 

camp de futbol 

Serveis i dutxes al pavelló 



  

 

ACCESSOS:  

Els accessos a la zona esportiva de Vallbona d’Anoia es pot fer 

des de dos vessants la nord i la sud, depenent de la via 

utilitzada:  

C15 - Eix Manresa – Vilanova i la Geltrú. 

B-224 – Carretera comarcal de Piera – Capellades. 

Recomanem per la facilitat d’accés utilitzar la carretera C15, ja 

que l’entrada de Vallbona d’Anoia desemboca a tan sols 400m 

de la zona esportiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANA WEB I PUBLICACIONS:  

Web:  www.canicrossvallbona.com 

Facebook: 

https://www.facebook.com/canicrossvallbona/?fref=ts 

 

Zona de cursa: aparcaments, 

serveis, secretaria, dutxes, etc 

http://www.canicrossvallbona.com/
https://www.facebook.com/canicrossvallbona/?fref=ts

