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F U L L  I N F O R M A T I U  
1a CURSA DE MUSHING i 4rt CANICROSS de Vidreres  / 20- 21 
novembre 2010  

 

Presentació: 
La primera cursa de mushing de Vidreres serà la segona prova de la lliga catalana, inclou 

secció de canicross puntuable per la lliga Catalana. 

La cursa tindrà lloc a la Hípica de Vidreres, on estarà la zona Stake-out i acampada.  Constarà 

de dos etapes , una dissabte a la tarda/vespre i una altra diumenge al marí.  

Hi haurà servei de bar-cafeteria i serveis. 

Horaris: 
Dissabte 20 de novembre: 

                14:00h – Recepció de Mushers 

                14:00h – Inici repartiment de dorsals 

                14:00h – Inici control veterinari 

                16:30h – Musher meeting (reunió informativa) 

                17:00h – Inici cursa 

                21:00h – Publicació de resultats 

                22:00h – Sopar popular 

Diumenge 21 de novembre: 

                08:30h – Inici cursa 

                10:00h -  Esmorzar popular 

                11:30h – Publicació de resultats 

12:00h - Entrega de premis 

L’organització podrà modificar l’horari de les sortides per causes de força major com altes 

temperatures, pluges, etc. 

 

PREU:        
El preu serà de 35 euros per mushing, inclou dret a participar a la cursa, zona d’acampada 

(també disposem de local per dormir amb dutxes per qui vulgui), sopar i esmorzar. També hi 

haurà esmorzar per tothom a preus populars, 15€ el sopar i 4€ entrepà d’esmorzar i beguda. 

Qui vulgui més d’un esmorzar o sopar ho ha de comunicar a la inscripció. 

Les inscripcions de canicross són de 16 euros, inclou el dret a participar a la cursa i zona 

d’acampada (amb dret a local per dormir i dutxes). Si es volgués sopar i esmorzar s’hauria 

d’especificar en la inscripció. 

També disposem de pòlisses d’assegurança esportiva d’ús exclusiu per aquesta cursa pels 

participants que no disposin.  

Per més informació contactar amb el club a gosblanc@gmail.com 



El preu és de 10€ per dia. La data límit d’inscripció és fins dimecres 17 de novembre. 

Per qualsevol dubte o aclariment  podeu contactar amb nosaltres mitjançant el correu 
electrònic:  gosblanc@gmail.com o bé als telèfons:  
677 598 173   Carles Tobella 

650 590 178   Manel Rodríguez 

696 984 167   Robert Salles 
 

Com arribar-hi: 
Recomanem accedir a Vidreres des de l’Autopista AP-7 sortida Vidreres. 

-          Sortint de l’Autopista aneu direcció Vidreres tot seguint C-35, sortida Vidreres - la Goba. 

-          Seguir direcció la Goba. 

-          A uns 150m agafar un trencant de terra a mà dreta. 

-          Continuar fins a l’hípica de Vidreres. 

Per tal que l’accés sigui més senzill, estarà tot indicat amb cartells.  

 

Circuit de mushing i canicross de dissabte: 
El punt d’inici de la cursa serà a l’Hípica de Vidreres, ens trobarem davant d’un circuit amb una 

llargada de 5,500 m. i un desnivell poc marcat. La major part del circuit transcorre per pistes 

amples, vorejant camps de conrreu i passant per dins del bosc. Trobarem la meta altre cop a la 

Hípica de Vidreres. 

En definitiva ens trobem davant d’un circuit molt apte per la pràctica d’aquest esport.  

Aquest circuit serà per mushing i canicross. 

 

Circuit canicross de diumenge: 
El circuit tindrà una petita variació, el punt d’inici de la cursa seguirà sent la l’Hípica de Vidreres, 

ens trobarem davant d’un circuit amb una llargada de 7,500 m. i un desnivell poc marcat 

exceptuant un parell de pujades. Passarà per la zona dels pantans i la Torre d’en Llobet. 

Trobarem la meta altre cop a la Hípica de Vidreres. 

 

Categories: 
Estan obertes totes les categories de mushing  i canicross, però en el cas que el nombre de 

participants en una categoria no sigui un mínim de cinc, l’organització podrà decidir la supressió 

d’aquesta, proposant al corredor la participació a la categoria immediatament inferior en 

número de gossos. 

 


