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REGLAMENT 
 

1er. El «20º LLIGA CATALANA DE TRINEU AMB GOSSOS», 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, IFSS i al present reglament particular. 

La longitud  i característiques dels circuits de les proves serà l’establerta en la normativa de 

carreres de la RFEDI.  

Totes les proves seran d’1 o més mànegues.  

 

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 Comitè 

Organitzador club organitzador.  

El preu d’aquesta Llicència de Dia és de 15,00 Euros x competició. 

Per sol·licitar-la s’haurà de seguir el protocol establert. 

 

4t. La quota d’inscripció a les proves serà com a màxim de 25,00 euros. 

La categoría Infantil, en caso de que se celebri, serà gratuita. 

El plazo para en ingreso de la cuota será el mismo que él de la inscripción. 

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

competició–exceptuant indicació en contra-. 

 
El pagament de la quota d’inscripció es formalitzarà mitjançant ingrés al compte corrent que 

determini la FCEH. 

 
20ª LLIGA CATALANA DE TRINEU AMB GOSSOS 

Temporada 2013-2014  
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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 dijous a les 20:00 h. de la setmana en curs que se celebra la competició. 

 
La llicència de competició dels gossos s’acreditarà amb la seva inscripció en la «Relació o 

llistat de gossos amb llicència», o bé, el document específic que pugui proporcionar 

l’organitzador de les competicions per aqueste efecte. 

 
La no presentació d’aquest docuemtnormat oficial serà sancionada, en principi, amb un avís. Si 

avisat l’esportista no presentés la Relació o llistat oficial trenta minuts abans de l’inici de la 

segona mànega i en las proves a una sola mànega abans de finaltizar el termini per a les 

reclamacions, serà desqualificat. 

 

5è. El «20º LLIGA CATALANA DE TRINEU AMB GOSSOS», 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. 

 
5.1. L’edat mínima dels gossos participants serà la que estigui establerta als reglaments 

específics de les diferents classes de Mushing i en la seva absència l’establerta en les carreres 

de la IFSS. L’edat màxima dels gossos serà de 10 anys. 

 
L’edat d’un gos és l’edat que assoleix el dia abans del inici de la competició en la que està 

inscrit. 

 

5.2 Els gossos hauran de portar implantat un microxip. 

 
5.3 No s’admetrà la participació de gossos manifestament perillosos, referint-se a exemplars 

concrets i no a races. La informació relativa a incidències amb gossos concrets s’inclourà a 

l’expedient de l’esportista.  
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5.4. El nom del gos figurarà a les llistes de classificació individuals de cada prova.  

 

5.5. En cap cas el mateix gos podrà competir en el mateix event amb dos esportistes diferents, 

ni en més d’un event el mateix dia, a excepció de que el segon event sigui relleus de skijoring, 

Canicross o relleus de Canicross. 

 

6. Tots els equips hauran de passar el Control Veterinari obligatori abans del inici de la prova. 

Serà responsabilitat de l’esportista presentar-se en el lloc de la carrera amb antelació suficient 

per passar el control seguint el programa previst per l’Organitzador.  

 

Hauran d’abandonar immediatament la zona de la competició i les seves instal·lacions aquells 

gossos que no cumpleixin amb les normes de vacunació i en els que hi hagi sospita 

d’enfermetat infecte-contagiosa i aquells gossos que, per criteri de l’equip veterinari de carrera, 

així es disposi. 

 
7. L’organitzador d’una prova de Mushing no es fa responsable de cap dany que pugui 

ocasionar els gossos o esportistes al llarg del transcurs de la carrera, i en els seus moments 

previs i posteriors. Quedant així entès i acceptat per qualsevol esportista que s’inscrigui en 

qualsevol de les proves. 

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

totalitat de la competició. 

 

9. L’esportista serà responsable del seu gos en tot moment, des de l’arribada al lloc de la 

carrera fins la seva marxa. No es permetrà gossos solts ni abans, ni al llarg, ni després de la 

prova. 

 
10. Tots els equips participants en una prova de Mushing hauran d’anar equipats amb el 

material o equipació obligatori conforme amb l’establert a les normes de carrera IFSS. 

 

11è. Per a la classificació final comptaran totes les competicions incloses al calendari. 

 
La forma de puntuació serà la següent, aplicada de forma general amb únicament distinció per 

sexe i de la que s'extraurà la classificació de cada categoria definida.  
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Ponderació del temps fet a cada cursa a 100 punts segons el millor temps.  

És  a dir, la fòrmula és: 

 
Punts = millor temps / temps del corredor x 100 

S’agafaran 3 decimals 

Aquests decimals s’arrodoniran a final de temporada per a la classificació final 

 

Per poder classificar-se 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.  
 
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. 

 

12è. CATEGORIES: 

Les classes i categories seran les establertes a la normativa de la RFEDI, i subsidiàriament en 

la normativa IFSS. 

 
SPRINT CLASSE OBERTA 
 
NMS1/NWS1   Skijöring hombres y mujeres 1 perro. 

SpU    Trineo sin límite de perros. 

Sp8    Trineo con 8 perros. 

Sp6    Trineo con 6 perros. 

Sp4    Trineo con 4 perros. 

Sp2    Trineo con 2 perros. Deportistas a partir de 14 años. 

SpI    Infantil hasta 14 años. Trineo con 2 perros. 
   Serà necessari haver presentat el permís patern per escrit per tal de prendre la sortida 

    a cada una de les curses (Annex1) 

CM/CW   Canicross. Hombres y mujeres. 1 perro 

CMV/CWV   Canicross Veteranos. Hombre y mujeres. 1 perro 
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SPRINT CLASSE NÒRDICA 
 

NM1SN,NWS1   Skijöring hombres y mujeres 1 perro. 

SpUN    Trineo sin límite de perros nórdicos. 

Sp8N    Trineo con 8 perros nórdicos. 

Sp6N    Trineo con 6 perros nórdicos. 

Sp4N    Trineo con 4 perros nórdicos. 

 
14è. Els Conductors  puntuaran en cada categoria en la qual participin. A les proves que 

comptin amb participació aliena a la «20º LLIGA CATALANA DE TRINEU AMB GOSSOS» 

s’extraurà la classificació per obtenir els llocs dels participants en aquesta. 

 
15è. En cas d’empat final entre 2 o més Conductors, serà classificat primer aquell que 

tingui més primers llocs, segons, tercers, ....  En cas que continuï l'empat serà el Comitè de 

Mushing i Canicross el que decideixi el desempat. 

 
16è. 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 de al «20º LLIGA CATALANA DE TRINEU 
AMB GOSSOS» 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. 

 
17è. Un delegat de la FCEH vetllarà per a que els organitzadors de les curses puntuables 

apliquin els reglaments vigents. 

 
18è. Les categories de canicross, CM/CW i CMV/CWV, competiran a la Lliga Catalana de 

Canicross i es regiran pel reglament específic de l’especialitat. 

 
19è. La curses del  «20º LLIGA CATALANA DE TRINEU AMB GOSSOS» s’especificaran al  

calendari oficial emès per la FCEH. 



 

6  
FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS D’HIVERN  •  in fo@fceh.cat  •  www. fceh.cat  
 

 

 

 

 

 

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 «20º LLIGA CATALANA DE TRINEU 

AMB GOSSOS» implica l’acceptació de tots i cadascun dels punts d’aquest reglament. 

 

Al inscriure’s l’esportista es fa responsable de qualsevol dany que pugui provocar  ell i els seus 

gossos, a tercers al llarg del desenvolupament de la competició, incloent el període des de 30 

minuts abans del inici del Control Veterinari fins una hora després de l’entrega de trofeus. 

 

Tots els esportistes, declaren al realitzar la inscripció, que estan en possessió d’una 

Assegurança de Responsabilitat Civil que cobreix específicament durant la pràctica esportiva 

els danys que pugui ocasionar els seus gossos. 

 

Tots els participants hauran de disposar per als gossos amb els que participen una 

assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi en competició. 

 

Tot allò no contemplat en aquest reglament, es regirà pels reglaments superiors de la RFEDI, 

IFSS ó ESDRA 

 

CALENDARI 
 
 

 

Data Lloc Nom de la Prova Org. Esp. 

Novembre     

23-24 VILAGRASSA CAMPIONAT DE CATALUNYA AEM / C.C. TERRA 

  2º TROFEU VILAGRASSA DE MUSHING   

Desembre     

14-15 VALLGORGUINA 6è TROFEU CAN PRADELL  AEM-C.C. TERRA 

  COPA ESPAÑA CANICROSS   

Gener     

25-26 BERET CAMPIONATS DE CATALUNYA sobre neu FCEH NEU 

Març     

22-23 BERET CAMPIONAT D’ESPANYA sobre neu RFEDI / FCEH NEU 

Fe/Mar/Abr     

A det. RASOS DE PEGUERA III RASOS RACE  AEM NEU 
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ANNEX1 
 
AUTORITZACIÓ MENORS D’EDAT  

 
En/na……….............…………., major d’edat, amb DNI…........................, i amb 

telèfon de contacte .................................. i com a Pare/mare del/la  meu/va 

fill/a…............................…….........................................................……….....……  

 
MANIFESTO 

sota la meva responsabilitat que el/la meu/va fill/a…………....................……, ha 

estat sotmès/a als controls/revisions médics necessaris i està en plenes condicions 

físiques per a la pràctica esportiva del MUSHING I CANICROSS amb total 

normalitat i que no pateix cap malatia que l’impedeixi o limiti practicar aquesta 

esport. 

 
AUTORITZO 

sota la meva responsabilitat que el/la meu/va fill/a………….........................……,  

participi a la competició ....................................................................................  

eximint de  responsabilitats en cas d’accident a l’organització de la competició i a la 

pròpia Federació Catalana d’Esports d’Hivern. 

 
Que en cas d'haver de prendre decisions mèdiques que fos imprescindible aplicar en 

cas d'extrema urgència s'haurà de contactar, en primer lloc, amb el pare/mare o el 

tutor del menor en qualsevol dels nombres d'urgència facilitats per ells.  

 
Únicament en el cas que no es pugui contactar amb alguna d’aquestes persones, el 

responsable de l'activitat, seguint en tot moment les indicacions i directrius 

mèdiques i sempre que la decisió no es pugui ajornar des d'un punt de vista mèdic, 

quedarà autoritzat per prestar el consentiment per a la pràctica dels tractaments, 

intervencions quirúrgiques i qualsevol altre acte mèdic que l'equip de metges que 

atengui al menor consideri que s’ha de practicar de forma immediata en benefici de 

la salut, integritat física i/o vida del menor. 

 

Signatura , lloc i data  


