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La Lliga Catalana de Canicròs està organitzada per la Federació Catalana d’Esports 

d’Hivern (FCEH) a través del Comitè de Múixing i Canicròs d’acord amb el present 

reglament. 

 

La Lliga Catalana de Canicròs es regirà pel Reglament General de Mushing i Canicròs de 

la FCEH i el present reglament.  

 

Tot supòsit que no estigui contemplat en aquests dos reglaments será d’aplicació el 

Reglamento General de Pruebas de Mushing de la RFEDI i la IFSS.  

 

1. CLASSIFICACIÓ I PUNTUACIÓ 

1.1. Cadascuna de les proves de la Lliga, a més del seu trofeu, computarà per la classificació 

final d’aquesta.  

 
1.2. En les curses a dues mànegues és obligatori participar a totes dues per tal de classificar-

se. La classificació es farà segons la suma dels temps fet a cada mànega.  

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

llicència de competició de la FCEH. L’organització pot facilitar la contractació d'una 

assegurança temporal d’1 dia als corredors que no la tinguin contractada.  

 

1.4. Per classificar-se a la Lliga Catalana de Canicròs cal haver participat en un mínim de 3 

proves.  

 

1.5. Per a la classificació final es comptabilitzaran totes les curses.  

 
1.6. La forma de puntuació serà la següent, aplicant per separat a cadascuna de les categories 

constituides:  

 
1r - 20 Punts  4t - 13 Punts  7è - 10 Punts  10è - 7 Punts  13è - 4 Punts 

2n - 17 Punts  5è - 12 Punts  8è - 9 Punts  11è - 6 Punts  14è - 3 Punts 

3r - 15 Punts  6è - 11 Punts  9è - 8 Punts  12è - 5 Punts  15è - 2 Punts 

         16è i posteriors - 1 Punt 
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1.7. S’obtindran punts a partir de la primera cursa realitzada, tot i que s’exigirà un mínim de 3 

proves per a la classificació final.  

 
1.8. 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 

primer a favor del que hagi obtingut més primers llocs i/o en cas contrari segons, tercers llocs... 

i així successivament.  

 
En cas que continuï l'empat serà el Comitè de Múixing i Canicròs el que decideixi el desempat.  

 

2. PREMIS  

Veure article 5è del Reglament del Comitè de Mushing i Canicròs FCEH.  

Veure article 6è del Reglament del Comitè de Mushing i Canicròs FCEH. 

 

2.1. 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 Canicròs.  

 

2.2. En una categoria, per tal d’optar a premi o trofeu de la Lliga, hi ha d’haver un mínim de 3 

participants. Les categories Infantil i Júnior es podrán constituir amb un sol participant.  

 


