
Reglament Lliga Catalana de Canicross

2011 – 2012

 1 Organització

 1.1 La Federació Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH) convoca la Lliga Catalana de 
Canicross amb la que col·laboren la Unió Catalana Esportiva de Clubs d’Agility 
(UCECA), la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i la Federació 
Catalana d’Atletisme (FCA), d'ara endavant anomenades com les federacions 
col·laboradores.

 1.2 Una Comissió Delegada formada per la FCEH i les federacions col·laboradores 
coordinarà la Lliga i definirà el calendari de curses abans de cada temporada.

 1.3 La Lliga es composa de diverses proves, algunes d’elles coincidents amb curses de 
muntanya o curses de mushing sobre terra.

 1.4 La organització de cada prova es delega al club/organització responsable de la prova. 
Totes les proves aniran avalades per un club federat en la FCEH o alguna de les 
federacions col·laboradores i aquest es farà responsable de la prova davant la 
Comissió Delegada.

 1.5 Dins cada prova la responsabilitat a nivell esportiu recaurà sobre el Comitè de Cursa, 
integrat per: 

• Director de Cursa 
• Jutges (de sortides i d’arribades)
• Cap de controls 

 1.6 El Director de Cursa, en qualsevol cas, serà el màxim responsable en la presa de 
decisions. Per això comptarà amb l’ajuda del Comitè de Cursa i amb la col·laboració 
tècnica i professional del responsable de Cronometratge i del Veterinari de cursa.

 1.7 Qualsevol conflicte a nivell esportiu que no es pugui resoldre en el marc de la cursa 
es traslladarà a la Comissió Delegada, així com les possibles apel·lacions.
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 1.8 Els organitzadors acceptaran i aplicaran el present reglament, així com les decisions 
preses per la Comissió Delegada a nivell d'organització de la Lliga i els acords als que 
s'arribi amb possibles patrocinadors de la Lliga.

 2 Participants. 

 2.1 La participació a les proves del calendari de la Lliga s’ajustarà a les condicions de 
convocatòria de cadascuna d’elles (terminis d’inscripció, procediment d’inscripció i 
quotes d’inscripció). La quota màxima d’inscripció es fixa en 20 euros.

 2.2 D’entre els corredors participants a cada prova s’extraurà la classificació dels 
corredors federats en la FCEH o qualsevol de les federacions col·laboradores que 
disposin d’una llicència apta per canicross, descartant-se corredors federats en altres 
comunitats si fos el cas. 

 2.3 Les categories descrites a l’Article 7 d’aquest reglament, admeten la participació a 
partir dels 14 anys. Els participants menors d’edat hauran de presentar una 
autorització paterna al recollir el dorsal.

 2.4 Tots els participants han de disposar d'una assegurança que cobreixi la pràctica del 
canicross. La organització pot facilitar la contractació d'una assegurança temporal de 
1 dia als corredors que no tinguin una contractada.

 2.5 Tots el participants han de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil per a 
gossos que cubreixi en competició, ja sigui inclosa a un altre producte (com una 
assegurança o llicència federativa) o contractada de forma independent. La 
organitzacio pot facilitar la contratació d'una assegurança que cubreixi durant la prova 
als corredors que no tinguin una contractada.

 3 Gossos.

 3.1 S’admet la participació de totes les races de gossos, sempre i quan estiguin en bona 
forma física i superin el control veterinari obligatori.

 3.2 Els gossos participants hauran de tenir com a mínim 1 any d’edat el dia de la cursa, 
tenir les vacunacions obligatòries al corrent (degudament segellades i signades per un 
veterinari col·legiat) i dur implantat el microxip obligatori.

 3.3 No s’admetrà la participació de gossos manifestament perillosos (no ens referim a 
races sinó a exemplars concrets). Els gossos conflictius (no perillosos), és a dir 
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aquells que tenen reaccions estranyes davant altres gossos en determinades 
circumstàncies, hauran de prendre la sortida amb morrió o bé fer-ho en darrer lloc. La 
informació relativa a incidències amb gossos concrets s’inclourà a l’expedient del 
corredor.

 4 Control Veterinari.

 4.1 Tots els equips hauran de passar el control veterinari obligatori abans de l’inici de la 
prova. Per això serà responsabilitat del corredor presentar-se al lloc de la cursa amb 
antelació suficient per passar el control.

 4.2 Durant el control el veterinari de cursa certificarà el bon estat de salut general del gos 
i la seva aptitud per córrer.

 4.3 El corredor haurà de presentar durant el control veterinari les cartilles de vacunacions 
al corrent, signades i segellades per un veterinari col·legiat, així com el certificat 
d’implantació del microxip obligatori.

 4.4 Per facilitar la tasca del veterinari el corredor complimentarà un imprès de control amb 
les dades del gos, que es facilitarà al recollir el dorsal.

 4.5 Els gossos que hagin superat el control seran marcats amb un petit punt de pintura 
(no perjudicial) per evitar el canvi de gossos entre el control i la sortida o entre 
mànegues (en curses a dues mànegues).

 5 Material obligatori.

 5.1 Els equips participants hauran d’anar equipats amb el següent material obligatori:

 5.1.1 Cinturó de canicross. 
Per la cintura del corredor. Ha de ser còmode pel corredor i permetre acoblar-
hi la línia de tir mitjançant un mosquetó. No havent-se homologat models 
concrets, s’admetrà qualsevol cinturó que compleixi amb aquestes funcions, 
tot i que recomanem material específic o bé arnesos lleugers de muntanya.

 5.1.2 Línia de tir.
Per unir el cinturó del corredor a l’arnés del gos.
Haurà de disposar d’una zona elàstica d’amortiguació que absorbeixi els 
impactes per evitar lesions a l’esquena del corredor o del gos.
La llargada màxima ha de ser de 2 metres en posició estesa.
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En cada extrem s’unirà amb un mosquetó al cinturó del corredor i a l’arnés del 
gos respectivament.
Es recomana material lleuger, resistent i hidròfug.

 5.1.3 Arnés de tir.
Arnés pel gos.
Ha de ser un arnés de tir, tot i que s’admetran alguns arnesos de passeig 
sempre que compleixin les següents especificacions.
- Haurà de ser resistent per garantir que el gos no el trenqui i s’escapi.
- Haurà de protegir el gos dels fregaments durant el tir. Per això les zones de 
contacte amb la pell del gos hauran de ser de material no abrasiu ni tallant. 
Les zones d’impacte (estèrnum i al voltant del coll) hauran de ser 
encoixinades. Els equips amb gossos de pèl curt hauran de tenir en compte 
especialment aquestes consideracions.
- Haurà de permetre l’extensió normal de les potes del gos sense 
impediments.
- Disposarà d’una anella o corda en l’extrem final per unir-lo a la línia de tir.

Es recomanen els arnesos creuats.
Estaran explícitament prohibits els arnesos de passeig senzills que creuin 
horitzontalment per davant de les potes davanteres, ja que poden provocar 
deformitats i impedeixen la extensió normal de les potes davanteres.

 5.1.4 Guants.
En previsió de trams complicat en algun circuit i per protegir les mans del 
corredor davant eventuals caigudes, es podrà exigir (segons circuit) l’ús de 
guants.
Es recomana el seu ús sempre.
Serà obligatori dur-los a les curses. El director de cursa informarà de la seva 
obligatorietat segons circuit.

 5.1.5 Calçat.
No es permet calçat amb claus o qualsevol que pugui suposar un perill pel 
gos.

 5.1.6 Morrió (només gossos conflictius).
Els gossos que (sense ser perillosos) tendeixin a ser conflictius davant altres 
gossos, hauran de prendre la sortida amb morrió o bé fer-ho en darrer lloc. 
Igualment el corredor considerarà la conveniència de mantenir el morrió durant 
tota la cursa, sempre i quan no dificulti la respiració normal del gos, per la qual 
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cosa haurà de ser de tipus cistella.
En qualsevol cas serà responsabilitat del corredor controlar el seu gos en tot 
moment, podent ser sancionat o retirat de la cursa en cas de no fer-ho.

 6 Categories.

 6.1 S’estableixen categories per gènere i per trams d’edat.

 6.1.1 Júnior - homes: 14 a 18 anys 

 6.1.2 Sènior - homes: 19 a 39 anys 

 6.1.3 Veterans A - homes: 40 a 49 anys

 6.1.4 Veterans B – homes: 50 anys o més 

 6.1.5 Júnior - dones: 14 a 18 anys 

 6.1.6 Sènior - dones: 19 a 39 anys 

 6.1.7 Veteranes A - dones: 40 a 49 anys

 6.1.8 Veteranes B – dones: 50 anys o més  

 6.2 Els corredors que compleixin 19, 40 ó 50 anys durant la temporada i que participin en 
més d’una cursa de la Lliga s’inclouran en la categoria de menor edat en la que hagin 
participat, tant a efectes de classificació general com en les proves posteriors.

 6.3 En una cursa, en cas d’haver menys de 5 participants a una categoria, l'organitzador 
podrà optar per agrupar amb una altre categoria en el següent ordre de prioritat fins 
arribar al mínim de participants per categoria: per edat inferior, per edat superior i 
finalment per sexe. 
No obstant tot i que les categories s’agrupin en algunes curses, existirà de manera 
paral·lela un còmput per cada categoria (completa o no) de cara al còmput global de 
la Lliga. 

 7 Classificació i puntuació.

 7.1 Cadascuna de les proves de la Lliga, a més del seu trofeu, computarà per la 
classificació final d’aquesta.

 7.2 En les curses a dues màniques es obligatori participar a totes dues per tal de 
classificar-se. La classificació es farà segons la suma dels temps fet a cada màniga. 
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 7.3 Cada participant haurà de tenir el carnet de federat vàlid a data de la prova, que la 
organització pot demanar, per tal que el seu resultat a la prova computi a la 
classificació de la Lliga Catalana de Canicross.

 7.4 Per a classificar-se a la Lliga Catalana de Canicross cal haver participat en un mínim 
de 3 proves. 

 7.5 Per la classificació final es comptabilitzaran les millors puntuacions de cada corredor 
de la següent manera segons el nombre de curses que formin part del calendari:

• fins a 8 curses: 1 cursa descartable

• de 9 a 10 curses: 2 curses descartables

 7.6 La forma de puntuació serà la següent, aplicada de forma general amb únicament 
distinció per sexe: ponderació del temps fet a cada cursa a 100 punts segons el millor 
temps. Es a dir, la formula es:

punts = millor temps / temps corredor x 100

de la qual s'extraurà la classificació de cada categoria definida. 

 7.7 S’obtindran punts a partir de la primera cursa realitzada, tot i que s’exigirà un mínim 
de 3 proves per la classificació final.

 7.8 En cas de que a la classificació final hi hagi empat als primers classificats d'una 
categoria es resoldrà a favor del que hagi participat a més competicions. Si continua 
l'empat es resoldrà a favor del que hagi obtingut més punts globals. En cas que 
continuï l'empat serà la Comissió Delegada la que decideixi el desempat.

 8 Premis.

 8.1 En cada prova individual de la Lliga es lliuren trofeus als 3 primers classificats de cada 
categoria convocada (mínim de 5 participants por categoria) o bé només als 3 primers 
homes i dones (segons condicions de cada prova).

 8.2 Els guanyadors de la Lliga (3 primers classificats de cada categoria) rebran en l’acte 
de lliurament de premis de final de temporada el trofeu de la Lliga Catalana de 
Canicross.
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 8.3 A una categoria, per tal de optar a premi o trofeu de la Lliga, hi ha d'haver un mínim 
de 3 participants, amb excepció de les categories júnior homes i júnior dones.

 9 Inscripcions

 9.1 Les inscripcions es tancaran en el termini establert a cada prova segons l’organització 
(consultar organització en cada cas).

 9.2 Les inscripcions podran realitzar-se de la manera que s’indiqui per cada organització 
o bé a través dels clubs adscrits a la FCEH o qualsevol de les federacions 
col·laboradores de la Lliga, respectant sempre els terminis, condicions i preu establert 
per cada organització de cursa.

 9.3 La inscripció a les curses de la Lliga implica la acceptació del present reglament.

 10 Circuit.

 10.1 Abans de la sortida tindrà lloc una reunió informativa en la que el Director de Cursa 
informarà del traçat del circuit, sistema de senyalització, etc.

 10.2 Al llarg del circuit es disposarà de punts d’avituallament pel corredor i aigua pels 
gossos (segons distància total).

 10.3 Els circuits de les proves seran d’entre 7 i 13 Km en general. En cas de curses a dues 
mànigues es podran sumar les distàncies de cada màniga.

 10.4 Les proves no es cancel·laran en cas de pluja, tret de condicions extremes.

 10.5 La temperatura màxima recomanada és de 20ºC en el moment de la sortida. Per 
sobre d’aquesta temperatura el Director de Cursa considerarà la reducció de la 
longitud del circuit, la suspensió de la prova, la puntuabilitat d’aquesta o d’altres 
mesures especials.

 10.6 Les curses transcorreran principalment per pista de muntanya, limitant-se els trams 
d’asfalt als mínims imprescindibles per accedir als camins des dels nuclis de població.

 11 Sortida i arribada.
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 11.1 Les sortides seran, en general, agrupades. No obstant, segons la longitud del circuit i 
requeriments organitzatius es podran realitzar sortides individuals o per parelles, 
contrarellotge.

 11.2 En sortides agrupades es disposarà una graella de sortida amb espai suficient entre 
corredors per evitar conflictes amb els gossos. Els gossos conflictius sortiran en 
darrer lloc o ho faran amb morrió.

 11.3 En les sortides agrupades es disposarà en la zona de sortida d’un recinte tancat per a 
control de signatures, a fi de verificar la presència a la graella de sortida de cada 
equip participant.

 11.4 Entre la sortida i l’arribada regeixen totes les normes de pista, no podent el corredor 
rebre ajuda externa, tret del que estableix aquest reglament.

 11.5 L’hora d’arribada es determinarà al travessar el gos la línia de meta. Serà 
responsabilitat del corredor dur el dorsal visible en tot moment, especialment en 
l’arribada a meta.

 12 Normes de pista.

 12.1 Durant la cursa el gos haurà de córrer sempre davant del corredor (màxim al costat), 
no podent el corredor sobrepassar-lo en cap moment.

 12.2 El corredor només podrà tirar del seu gos en el moment dels canvis de direcció, en 
moments de desatenció o de curiositat, en passatges delicats (rieres, ponts, tolls, 
encreuaments de carretera, etc.), però només el temps necessari per a la superació 
de l’obstacle o per fer tornar el gos al circuit. Un control pot prohibir aquest mètode si 
considera que no és justificat. 

 12.3 El corredor haurà de conèixer al seu gos i prendre les mesures per a controlar-lo en 
tot moment.

 12.4 No es permetran les agressions físiques o verbals als gossos (propis o aliens).

 12.5 El corredor i el seu gos hauran de passar por tots els punts de control, sense sortir del 
circuit.

 12.6 No es podrà rebre ajuda externa durant la cursa. Els controls podran ajudar al 
corredor només per ordre del Director de Cursa i en punts problemàtics 
predeterminats (pas per granges o zones amb bestiar, etc.). En cas de situació de 
perill pel gos, pel corredor o per tercers, es podrà ajudar a l’equip que ho necessiti. 
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 12.7 Es penalitzarà embrutar o degradar l’itinerari, ja sigui amb restes de l’avituallament 
(gots, menjar) o amb excrements dels gossos. Serà responsabilitat del corredor 
llençar les restes d’avituallament en les papereres habilitades a pocs metres del punt 
d’avituallament, així com apartar del mig de la pista els excrements del seu gos.

 12.8 El corredor haurà de dur sempre visible el dorsal, especialment en los punts de 
control i en l’arribada a meta.

 12.9 En cas d’emergència serà obligatori prestar ajuda a l’equip afectat i informar al control 
més proper.

 12.10 Per avançar a un altre equip se li advertirà obligatòriament amb la veu "PAS" per 
prevenir-lo de manera que pugui controlar al seu gos i facilitar l’avançament. 
L’avançament es realitzarà sempre que sigui possible per la part esquerra, deixant 
lliure aquesta part el corredor que és avançat.

 12.11 Es prohibeix córrer ocupant tota la pista, deixant el gos córrer a un costat de la pista i 
el corredor corrent per l’altre.

 12.12 Si algun corredor abandona és obligatori avisar al control més proper o als 
components de la organització. 

 12.13 Quan la cursa es celebri en paral·lel a una cursa de muntanya (amb corredors sense 
gossos) serà molt important ser respectuosos amb tots els atletes participants. 

 13 Sancions.

 13.1 L’ incompliment de les normes establertes en aquest reglament, segons la seva 
gravetat i circumstàncies, serà motiu d’amonestació, penalització o desqualificació.

 13.2 Amonestacions: Tindran caràcter d’advertiment, no implicant penalitzacions de temps. 
Es relacionaran per escrit juntament amb les classificacions de la cursa y resta de 
sancions i s’inclouran en l’expedient del corredor. La reiteració d’amonestacions pel 
mateix motiu en l’expedient del corredor (fins i tot originant-se en curses diferents) 
serà motiu de falta penalitzable. Tindran la consideració de faltes amonestables els 
següents supòsits: 

 13.2.1 Córrer per davant del gos sense tirar d’aquest (primer cop). 

 13.2.2 No dur el dorsal visible, prendre la sortida sense dorsal o perdre’l en cursa 
(primer cop). L’amonestació és independent de les conseqüències 
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organitzatives de no veure el dorsal, no estant obligada la organització a 
prendre el crono d’un corredor sense dorsal si no té manera d’identificar-lo. 

 13.2.3 No facilitar o dificultar un avançament (primer cop). 

 13.2.4 Poc control del corredor sobre el seu gos en la sortida (primer cop). 

 13.2.5 No assistir a la reunió informativa prèvia a la cursa. 

 13.2.6 No passar el control de parc tancat quan existeixi. 

 13.2.7 Dur el gos deslligat en el lloc de concentració (abans o després de la cursa). 

 13.2.8 Altres supòsits que consideri convenient el director de cursa.

 13.3 Penalitzacions: Les faltes seran penalitzades amb temps afegit al crono del corredor. 
Tindran la consideració de faltes penalitzables els següents supòsits:

 13.3.1 Córrer per davant del gos sense tirar d’aquest (més d'una vegada) = 60 
segons 

 13.3.2 Córrer per davant del gos tirant d'aquest (primera vegada) = 60 segons 

 13.3.3 Empènyer al gos des del darrere (primera vegada) = 60 segons 

 13.3.4 No dur el dorsal visible, sortir sense ell o perdre’l en cursa (més d'una 
vegada) = 60 segons. La penalització és independent de les conseqüències 
organitzatives de no veure el dorsal, no estant obligada l'organització a 
prendre el crono d'un corredor sense dorsal si no té manera d'identificar-lo. 

 13.3.5 No facilitar o dificultar un avançament(més d'una vegada) = 60 segons 

 13.3.6 Poc control del corredor sobre el seu gos en la sortida (més d'una vegada) = 
60 segons 

 13.3.7 Acumulació d'altres faltes amonestables pel mateix motiu = 60 segons

 13.4 Desqualificacions : Implicaran l'anul·lació del crono i la no classificació del corredor. El 
corredor tindrà l'oportunitat de participar en altres proves sempre que no es repeteixi 
el motiu de la desqualificació. La desqualificació no implica la "posada a zero" de 
l'expedient del corredor. 

 13.4.1 Córrer per davant del gos tirant d'aquest (més d'una vegada). 

 13.4.2 Empènyer al gos des del darrere (més d'una vegada). 

 13.4.3 Maltractar al gos (propi o aliè) o agredir a un altre corredor o membre de 
l'organització. 
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 13.4.4 Manifesta agressivitat del gos o falta greu de control sobre el gos que posi 
en perill a altres equips, públic o organització. 

 13.4.5 No finalitzar el recorregut, fer-ho sense passar per tots els punts de control o 
escurçant camí sortint fora del circuit senyalitzat. 

 13.4.6 Rebre ajuda externa fora dels espais autoritzats. 

 13.4.7 Embrutar o degradar l'itinerari. 

 13.4.8 Danyar intencionadament equips o material de l'organització. 

 13.4.9 No prestar auxili a un altre equip en cas d'accident d'aquest. 

 13.4.10 Deixar anar o perdre al gos durant la cursa. 

 13.4.11 No passar o no superar el control veterinari. 

 13.4.12 No complir els requisits d'inscripció que s'estableixin.

 14 Reclamacions.

 14.1 Les classificacions de la prova, així com les sancions, es publicaran abans del 
lliurament de premis.

 14.2 Les reclamacions s'admetran durant els 30 minuts següents a la publicació de 
resultats i hauran de presentar-se per escrit al Director de Cursa que les resoldrà 
abans del lliurament de premis. La decisió del Director de Carrera serà inapel·lable pel 
que es refereix a la classificació de cursa i assignació de podis. 

 14.3 En cas de discrepància amb la decisió del Director de Cursa el corredor podrà 
recórrer davant la Comissió Delegada de la Lliga. Per a això el club del corredor haurà 
de presentar la seva al·legació mitjançant la federació a la que està adscrit i abonar 
una fiança de 100 € que es retornaran en el cas que la resolució sigui a favor del 
corredor. No s'admetran al·legacions de corredors no adscrits a cap club. La decisió 
de la Comissió Delegada podrà revocar la decisió del Director de Cursa si fos el cas 
però només a l'efecte de la distribució de punts en la classificació general de la Lliga, 
no reassignant-se en cap cas els podis de la cursa impugnada.

 15 Control dels gossos.
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 15.1 El corredor serà responsable del seu gos en tot moment, des de l’arribada al lloc de la 
cursa fins la seva marxa. No es permetran gossos deslligats. El corredor haurà de dur 
el gos amb ell en tot moment o bé deixar-lo lligat en les zones habilitades i sota 
control.

 16 Responsabilitat.

 16.1 A l’inscriure’s el corredor es fa responsable de qualsevol dany que pugui provocar a 
tercers durant el desenvolupament de la cursa.
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