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1. GENERALITATS  

 

1.1. En la realització de competicions de Mushing, classe Bikejoring, en tot allò no especificat 

en aquest reglament, serà d’aplicació en primer llloc la normativa de la European Sled Dog 

Racing Association (ESDRA) i, en tot allò no indicat en aquesta normativa, serà d’aplicació en 

segon lloc, la normativa de la International Federation Sleddog Sport (IFSS).  

1.2 L’organització de cada prova correspondrà als sol·licitants de les proves incloses al 

Calendari Oficial de la FCEH. 

1.3 A cada prova l’autoritat esportiva recaurà sobre el Comitè/Jurat de la carrera integrat per: 

 

• 1 Delegat Tècnic  

• 1 Jutge (de sortides i d’arribades)  

• 1 Responsable de Controls  

• 1 Veterinari   

 
i a cada cursa hi haurà: 

 
• 1 Delegat Tècnic  

• 1 Jutge (de sortides i d’arribades)  

• 1 Responsable de Controls  

• 1 veterinari o ATV 

• 1 Cronometrador 

 

Els organitzadors que no puguin fer front al cost de 3 persones designades per la FCEH, 

hauran de designar a 2 persones de forma expressa d’entre el personal de l’organització que 

tingui disponible per a aquestes funcions. 

En el cas que l’organitzador vulgui disposar de la presència de més d’un Delegat Tècnic ó més 

de 2 Jutges haurà d’assumir les despeses addicionals derivades de la seva actuació. 

 

1.4 El Delegat Tècnic, 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.  

 

1.5 Qualsevol conflicte a nivell esportiu que no es pugui resoldre en el marc de la cursa es 

traslladarà al Comitè de Múixing i Canicross, així com les possibles apel·lacions.  

 

1.6 Els organitzadors acceptaran i aplicaran el present reglament, així com les decisions preses 

pel Comitè de Múixing i Canicross a nivell d'organització de la Lliga i els acords als que s'arribi 

amb possibles patrocinadors de la Lliga. 
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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.  

2.2 Podran participar aquells esportistes que estiguin en possessió de la corresponent llicència 

de competició vàlida per a la temporada en curs. 

2.3 Només puntuaran per al circuit de lliga catalana aquells esportistes que estiguin en 

possessió de la llicència de competició oficial de la FCEH. 

2.4 D’entre els corredors participants a cada prova s’extraurà la classificació dels corredors 

federats a la FCEH que disposin d’una llicència apta per canicross, descartant-se corredors 

federats en altres comunitats si fos el cas.  

2.5 Les categories descrites a l’Article 6 d’aquest reglament, admeten la participació a partir 

dels 11 anys. 

Els participants menors d’edat hauran de presentar una autorització paterna al recollir el dorsal.  

2.6 Per poder participar al circuit, tots els participants hauran de tenir obligatòriament la 

llicència de competició de la FCEH. L'organització, a través de la FCEH, pot facilitar la 

contractació d'una assegurança temporal que cobreixi els horaris de convocatòria del circuit als 

corredors que no la tinguin contractada. Aquesta assegurança inclou la cobertura obligatòria a 

l'esportista i la cobertura en responsabilitat civil que inclou als gossos en competició.  

 

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 18 mesos i un màxim de 10 anys 

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 Les vacunes obligatòries són:  

a) L’antiràbica,  

b) La polivalent (front a parvovirosis, leptospirosis, moquillo cani i hepatitis canina, com a 

mínim)  

c) Front a Bordetella bronchiseptica, tipo Pneumodog o Novivac KC.  

En el cas de ser la primera vegada que es vacuni front a qualsevol de les anteriors malalties, la 

vacuna s’haurà d’administrar amb un mínim de vint-i-un dies abans de la prova. La vacunació 

front a bordetella haurà de ser administrada almenys quinze dies abans de la participació a 

l’event. La resta de les vacunes es recomana posar-les quinze dies abans de l’event.  

3.4 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 aquells que tenen 

reaccions estranyes davant altres gossos en determinades circumstàncies, hauran de prendre 



4 | 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  
 

la sortida amb morrió o bé fer-ho en darrer lloc del grup. La informació relativa a incidències 

amb gossos concrets s’inclourà a l’expedient del corredor.  

3.5 S’admet la participació de gosses en cel. No obstant s’ha de comunicar l’estat de la gossa a 

l’organització en el moment del control veterinari. Les gosses en cel hauran de prendre la 

sortida en darrer lloc del grup  

3.6 No es pot canviar el gos a una mateixa prova, encara que consti de dues mànegues. Es 

sancionarà amb desqualificació  

3.7. No es permet la participació d'un mateix gos en dues disciplines 

3.8. Els gossos podran emprar-se per altres esportistes amb el permís del seu propietari. 

 

4. CONTROL VETERINARI 

 

4.1 S’obrirà als participants almenys 2 hores abans de l’inici de la competició i hi participaran 

com a mínim  1 veterinari reconegut per la FCEH + 1 veterinari o ATV.  

 
4.2 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, d’acord al programa previst per l’Organitzador i que constarà en 

el reglament de la prova.  

 
4.3 Durant el control el veterinari de cursa certificarà el bon estat de salut general del gos i la 

seva aptitud per córrer.  

 
4.4 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.  

 
4.5 Per facilitar la tasca del veterinari el corredor complimentarà l’imprès oficial de control amb 

les dades del gos, denominat «DECLARACIÓ DE GOSSOS EN COMPETICIONS» que es 

podrà facilitar a la web de les inscripcions dies abans de la cursa o bé al recollir el dorsal. 

També estarà disponible a la web de la FCEH www.fceh.cat  

 
4.6 Els gossos que hagin superat el control seran controlats per l’equip veterinari, contemplant-

se la possibilitat de ser 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).  

 
4.7 Els gossos que no hagin superat el control veterinari no podran participar a la prova.  

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

gossos que no compleixin 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.  
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5. MATERIAL OBLIGATORI 
 

• Collar del gos. Obligatori l’ús del collar. Estan prohibits els collars d’ensinistrament i/o 

metàl·lics. 

• Antena o protector (gusanillo):  Serà obligatori l’ús d’una antena o protector de 30 o 40cm 

aferrat a la bicicleta o patí, per evitar que s’enredi a la roda. S’acoblarà la línia de tir mitjançant 

un mosquetó que serà obligatòriament d’obertura ràpida. 

• Línia de tir. 

Per unir la bicicleta o patinet al arnés del gos.  

Haurà de disposar d’una zona elàstica  

La llargada de la línia de tir no serà inferior a 2,5 metres ni superior a 3 metres. 

Per unir la línia de tir al arnés del gos es farà mitjançant un mosquetó  

S’unirà amb un mosquetó o cordino a  l’arnés del gos. Es recomana material lleuger, resistent i 

hidròfug. 

• Arnés de tir. 

Arnés per al 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. 

• Casc, Guants i ulleres. Serà obligatori l’ús de casc homologat per a ciclisme. Es recomana 

sempre l’ús de guants i d’ulleres de protecció. 

Serà obligatori dur-los a les curses. El Delegat Tècnic informarà de la seva obligatorietat 

segons circuit. 

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

• Vestimenta. Serà obligatòria roba ajustada, similar a la de ciclisme.  

• Bicicleta i/o patinet. Estarà en perfecte estat d’ús i amb els frens eficaços. 

• Frontal. Serà obligatori dur-los a les curses declarades com etapes nocturnes 

independentment de l’hora d’inici i de la claror existent. El Delegat Tècnic informarà de la seva 

obligatorietat segons condicions. 
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6. CATEGORIES 

 

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

l’esportista a 31 de desembre de la temporada en curs. 

6.2. L’edat mínima serà d’11 anys 

6.3 En una prova en la que hi hagi més de tres participants femenins, l’organitzador podrà optat 
per crear la categoria DAMES. 

 
6.4. BIKEJORING 1 GOS 

a. BMJ/BWJ : Bikejoring Junior. Homes I Dones. De 11 a 15 anys 

b. BMS/BWS : Bikejoring Sènior. Homes I Dones. De 16 a 39 anys 

c. BMV/BWV : Bikejoring Veterans. Homes I Dones. De 40 anys o més 

 

6.5. BIKEJORING PATINET/SCOOTER 2 GOSSOS 

a. SMJ/SWJ : Patinet/Scooter Junior. Homes I Dones.. De 11 a 15 anys 

b. SMS/SWS : Patinet/Scooter Sènior. Homes I Dones. De 16 a 39 anys 

c. SMV/SWV : Patinet/Scooter Veterans. Homes I Dones. De 40 anys o més 

 

 

7. PREMIS 

 
7.1 En cada prova de la Lliga es lliuren trofeus als 3 primers classificats de cada categoria 

convocada (mínim de 5 participants por categoria)  

7.2 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.  

7.3 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.  

 

8. INSCRIPCIONS 

 

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

celebrarà la competició. 

8.2. Les inscripcions a les curses autonòmiques del calendari de la FCEH, es tramitaran 

mitjançant els clubs a través de l’extranet de la FCEH i a través de l’extranet de la RFEDI les 

curses estatals del calendari de la RFEDI.  

8.3. El pagament dels drets d’inscripció es formalitzarà a través del club mitjançant 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. 

En el cas de no constar correctament el pagament no es procedirà al sorteig dels esportistes. 
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8.4 La quota màxima d’inscripció es fixa en màxim 25 euros que haurà de ser ingressada al 

compte corrent que la FCEH determini i dins dels terminis establerts.  

8.5 La inscripció a les curses de la Lliga implica l’acceptació del present reglament.  

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 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.  

Tampoc es retornarà si a l’esportista no li està permesa la participació a la cursa per 

l’incompliment d’algún punt del present reglament. 

 

9. CIRCUIT 

 

9.1 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.  

9.2 Al llarg del circuit es disposarà de punts d’avituallament pel corredor i aigua pels gossos 

(segons distància total).  

9.3 L’organització haurà de facilitat avituallament líquid per als gossos al final de cada prova.  

Els circuits de les proves seran en general d’entre un mínim de 5 kms i un màxim de 10 kms i 

entre un mínim de 2 km i un màxim de 4 kms per a la categoria júnior 1. Es permetrà un màxim 

de dues voltes al mateix circuit per completat el recorregut de la prova.  

9.4 Les curses transcorreran principalment per pista de muntanya, limitant-se els trams d’asfalt, 

ciment i superfícies abrasives als mínims imprescindibles per accedir als camins des dels nuclis 

de població, sent en tot cas d’un 10% com a màxim del total del recorregut.  

9.5 La temperatura i i la humitat es mesurarà a la zona de sortida 30 minuts abans de l’inici, a 

l’ombra i a cinquanta centímetres del nivell del terra com a màxim. S’anotaran la temperatura i 

humitat màximes i mínimes al llarg de tota la prova.  

Quan la situació sigui anticiclònica, s’haurà de tenir en compte la possibilitat d’inversió tèrmica i 

s’haurà de mesurar també la temperatura i humitat a la part més alta del circuit, tenint en 

compte el resultat més alt dels dos punts de mesura.  

Una vegada donades les màximes i mínimes, l’organització i el Delegat Tècnic de la prova 

prendran la següent decisió:  

 

• Temperatura menor de  16ºC: la competició es desenvoluparà normalment.  

• Temperatura igual o major a 16ºC, i inferior a 18ºC: la distància no superarà els 5 kms. 

• Temperatura igual o major a 18ºC i inferior a 22ºC la distància no superarà els 2 kms. 

• Temperatura igual o major a 22ºC: no es permetrà cap sortida.  

 

Si la temperatura arriba als 18ºC i la humitat fos superior al 85%, el Delegat Tècnic convocarà 

una reunió en la que els veterinaris de la carrera decidiran el més convenient.  
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L’opinió dels veterinaris prevaldrà sobre qualsevol altra opinió. El factor principal de decisió 

sempre serà el benestar dels animals.  

Depenent de la pista de carrera (per exemple.: secció àmplia sota el sol o altres 

circumstàncies), el Delegat Tècnic podrà decidir distàncies més curtes o altres meesures que 

repercuteixin beneficiosament en l’esport, inclús si no s’arriben a les temperatures màximes 

anteriors.  

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

9.7 L’organitzador haurà de disposar dels aparells necessaris per efectuar els controls de 

temperatura i humitat. 

9.8 El veterinari en cap de la prova podrà reconèixer el circuit per verificar les condicions i tenir 

un adequat coneixement del medi. 

 

10. SORTIDA I ARRIBADA 

 

10.1 Les sortides es realitzaran individuals.  

10.2 Entre la sortida i arribada regeixen totes les normes de pista, no podent l’esportista rebre 

ajut físic extern, excepte el que estableix el reglament de la prova. 

10.3 L’hora d’arribada es determinarà al creuar el gos la línia de meta. Serà responsabilitat de 

l’esportista portar el dorsals visible en tot moment, especialment a l’arribada. 

10.4 És recomanable que els organitzadors usen xips per al cronometratge.  

10.5 Durant la carrera l’esportista haurà d’anar sempre darrera el gos, no podent posar-se en 

cap moment al seu costat. Es permetrà com a màxim la roda davantera a l’alçada de les potes 

del darrera. 

10.6 L’esportista només podrà tibar del seu gos en el moment del canvis de direcció, en 

moments de desatenció o curiositat en passatges delicats (rierols, basals, ponts, encreuaments 

de carretera, etc.) però només el temps necessari per a la superació de l’obstacle o per retornar 

al gos al circuit. Un control pot prohibir aquest mètodes si considera que no està justificat. 

10.7 L’esportista haurà de conèixer al seu gos i prendre les mesures per a controlar-ho en tot 

moments. 

10.8 No es permetran agressions físiques o verbals a gossos propis o aliens. 

10.9 L’esportista i el seu gos hauran de passar per tots els punts de control sense sortir del 

circuit. 

10.10 No es podrà rebre ajut físic extern durant la carrera. Els controls podran ajudar a 

l’esportista per ordre del Delegat Tècnic i en punts problemàtics predeterminats com poden ser 

per granges o zones amb ramat. En cas de situació de perill per al gos, l’esportista o tercers, es 

podrà ajudar l’equip en tot allò que necessiti. 
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10.11 Es penalitzarà embrutar o degradar l’itinerari, ja sigui amb restes de l’avituallament, com 

gots o menjar o amb excrements dels gossos. Serà responsabilitat de l’esportista  llençar restes 

d’avituallament a les papereres habilitades a pocs metres del punts d’avituallament així com 

apartar de la pista els excrements del seu gos. 

10.12 L’esportista portarà sempre visible el dorsal, especialment als punts de control i arribada. 

10.13 En cas d’emergència és obligatori ajudar l’equip afectat i informar al control més proper.  

10.14 Par avançar a un altre equip se l’advertirà obligatòriament amb la veu «PAS» per 

prevenir de manera que pugui controlar el seu gos i facilitar l’avançament. L’avançament es 

farà sempre que sigui possible per la part esquerra deixant lliure aquesta part de l’esportista 

que és avançat i aturant-se si ho  demana  el que avança. 

10.15 Es prohibeix circular ocupant tota la pista deixant al gos córrer a un costat de la pista i 

l’esportista a un altre costat. 

10.16 Quan la carrera se celebri en paral·lel a una altra prova (una altra categoria de mushing, 

carrera de muntanya…) serà molt important ser respectuós amb tots els esportistes. 

11. SANCIONS 

 

11.1 L’incompliment de les normes establertes en aquest reglament, segons la seva gravetat i 

circumstàncies, serà sancionat amb un avís, penalització o desqualificació, sent considerades 

com a infraccions a les regles del joc o competició durant el desenvolupament d’aquestes.  

11.2 AVÍS: Tindran caràcter d’advertència, no implicant penalitzacions de temps. Es 

relacionaran per escrit junt amb les classificacions de la cursa i demés sancions i s’inclouran a 

l’expedient de l’esportista.  

 
Tindrà la consideració de falta sancionable amb un AVÍS els següents supòsits:  

 
11.2.1 No córrer por darrera del gos la primera vegada.  

11.2.2 No portar el dorsal visible, prendre la sortida sense dorsal o perdre’l en cursa. 

L’amonestació és independent de les conseqüències organitzatives de no veure el dorsal, no 

estant obligada l’organització a prendre el crono d’un esportista sense dorsal si no tenen forma 

d’identificar-lo.  

11.2.3 No facilitar o dificultar un avançament.  

11.2.4 Poc control de l’esportista sobre el seu gos a la sortida.  

11.2.5 No assistir a la reunió informativa prèvia a la carrera, si és obligatòria.  

11.2.6 No passar el control de parc tancat quan existeixi.  

11.2.7 Portar el gos sense lligar en el lloc de concentració, abans o després de la cursa.  

11.2.8 No portar la línia de tir recollida a la sortida els metres indicats.  

11.2.9 Ajudar a un equip marcant-li el pas.  

11.2.10 Altres supòsits que consideri el Delegat Tècnic, i s’hagi anunciat a la reunió informativa.  
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11.2.11 Es donarà un AVÍS per una infracció de la normativa de curses sempre que:  

11.2.11.1 Això no li doni cap avantatge o no causi perjudici als altres participants, ó  

11.2.11.2 No es consideri un perjudici per a l’esport, la prova o altre competidor, ó  

11.2.11.3 No tingui conseqüències per a cap participant i sigui la primera vegada.  

 

11.3 PENALIZATCIÓ AMB PÈRDUA DE TEMPS.  

Implicarà afegir un minut al temps total obtingut en la prova, en els següents supòsits:  

11.3.1 No córrer per darrera del gos la segona vegada ó la primers si és en directe perjudici 

d’altre participant.  

11.3.2 Empentejar al gos des de darrera ó tirar d’ell, la primera vegada que succeeixi.  

11.3.3 Rebre dos avisos per infraccions que no siguin directament sancionables amb 

penalització o desqualificació.  

11.3.4 Altres supòsits que consideri el Delegat Tècnic, i s’hagin anunciat a la reunió informativa.  

 

11.4 DESQUALIFICACIÓ. 

Implicarà l’anul·lació del cronometratge i la no classificació de l’esportista.  

La desqualificació no implica la «posta a zero» de l’expedient de l’esportista.  

Tindrà la consideració de falta desqualificació els següents supòsits:  

11.4.1 No córrer per darrera del gos, la tercera vegada que succeeixi.  

11.4.2 Canviar de gos 

11.4.3 Empentejar al gos des de darrera ó tirar d’ell, la segona vegada que succeeixi.  

11.4.4 Maltractar al gos, propi o aliè, o agredir a un altre esportista o membre de l’organització.  

11.4.5 Manifesta agressivitat del gos o falta greu de control sobre el gos que posi en perill a 

altres equips, públic o organitzadors.  

11.4.6 No finalitzar el recorregut, fer-ho sense passar per tots els punts de control o escurçar 

camí sortint fora del circuit senyalitzat.  

11.4.7 Rebre ajut extern sense estar autoritzat.  

11.4.8 Embrutar o degradar l’itinerari.  

11.4.9 Fer malbé intencionadament equips o material de l’ organització.  

11.4.10 No prestar auxili a un altre equip en caso d’accident.  

11.4.11 Deixar anar, soltar o perdre al goso durant la cursa, malgrat es recuperi amb 

posterioritat.  

11.4.12 Negar-se l’esportista a donar mostres per passar un test de dopatge o presentar 

mostres d’altres persones o d’altres gossos diferents dels escollits per passar el test de 

dopatge.  

11.4.13 Quan un veterinari de la prova diagnostica una malaltia contagiosa a un gos.  

11.4.14 Acceptar ser transportat en un vehicle, excepte en el cas d’haver perdut el gos.  

11.4.15 Rebre tres avisos por infraccions que no siguin directament sancionables amb la 

desqualificació.  
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11.4.16 Si l’esportista, intencionadament o por negligència, infringeix la normativa de les curses 

i això li dona avantatge o causa inconvenients als seus contrincants.  

11.4.17 Qualsevol altre supòsit contemplat en la normativa de curses de la RFEDI ó la IFSS. 

11.4.18 Qualsevol agressió física o verbal als gossos (propis o aliens). , als participants, públic, 

organització o delegat tècnic.  

11.4.19 Arribar tard a la sortida en segona mànega o sèrie de forma reincident a la mateixa 

cursa.  

11.4.20 Els jutges de cursa així com els controls o oficials que ocupin llocs en el circuit hauran 

d’anotar el dorsal dels infractors dels reglaments i intentar avisar en el moment a l’infractor de 

la falta comesa. Serà suficient amb el testimoni dels jutges, cronometradors, membres de 

l’organització i inclús altres esportistes.  

Totes les penalitzacions seran preses i aplicades pel Jurat de Carrera, el que podrà recolzar-se 

en la vista de fotografies i/o gravacions de vídeo que poguessin presentar-se.  

 
11.5 NO PERMESA LA SORTIDA 

 

11.5.1 No passar o no superar el control veterinari ó de material.  

11.5.2 No complir els requisits d’inscripció que s’estableixin (Llicències, Assegurança de 

Responsabilitat Civil del gos, Assegurança d’Accidents esportiu de l’esportista, vacunes 

específiques, preu de la inscripció...).  

11.5.3 Quan un veterinari de la prova diagnostica una malaltia contagiosa a un gos.  

 

12. RECLAMACIONES 

 
12.1 Les classificacions de la prova, així com les sancions, es publicaran abans del lliurament 

de premis.  

 
12.2 Les reclamacions s'admetran durant els 30 minuts següents a la publicació de resultats i 

hauran de presentar-se per escrit al Delegat Tècnic que les resoldrà abans del lliurament de 

premis. La decisió del Delegat Tècnic serà inapel·lable pel que es refereix a la classificació de 

cursa i assignació de podis.  

 
12.3 En cas de discrepància amb la decisió del Delegat Tècnic el corredor podrà recórrer 

davant El Comitè de Múixing i Canicross. Per a això el club del corredor haurà de presentar la 

seva al·legació a la federació i abonar una fiança de 65,00 € 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 del Comitè de Múixing i Canicross podrà revocar la decisió del Delegat Tècnic 

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.  
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13. CONTROLS DELS GOSSOS 
 
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.  

14. RESPONSABILITAT 

 

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

la totalitat de la competició. 

 

14.2. A l’inscriure’s el corredor s’entén només dins del compliment dels punts  2 i 8 d’aquest 

reglament, quedant coberta la responsabilitat de qualsevol dany que es pugui provocar a 

tercers durant el desenvolupament de la cursa.  

 

 

 


