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Programació 

Dia Hora Acte Lloc 

03/01/2017 09:00 Obertura d’inscripcions FCEH 

11/01/2017 12:00 Tancament d’inscripcions FCEH 

12/01/2017 20:00 Publicació llista d’inscrits provisionals GOSesport 

13/01/2017 20:00 Publicació horaris de sortida GOSesport 

 

 

15/01/2017 

07:00 a 

8:30 

Entrega de dorsals i control veterinari  

 

Circuit 
08:30 Musher meeting 

09:00 Sortida 

10:30 Prova Relleus *Horari provisonal 

12:30 Entrega de premis 

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

temperatures, pluges, etc.  

Organització 
El Club GOSesport Catalunya conjuntament amb l’Ajuntament de la Vila de Cercs, el Club 

Correcamins de Cercs i la Federació Catalana d’Esports d’Hivern organitzen la prova 

puntuable per la 11ª LLIGA CATALANA DE CANICROSS el dia 15 de Gener de 2017.  

Aquesta prova està organitzada d’acord amb el reglament de la Lliga de Canicross i 

Mushing, les normatives de la RFEDI, la normativa IFSS i el present Reglament 

Particular. 

Participants 
La prova està oberta a tots els esportistes amb llicència de la FCEH i de la RFEDI en les 

modalitats de Múixing  i Canicross per a la temporada 2016/2017 i que presentin el 

DOCUMENT DE RELACIÓ DE GOSSOS en competició de la FCEH. 

Poden prendre part de la competició, i participar, qualsevol corredor/múixer que sense 

disposar de llicència federativa de la FCEH i de la RFEDI en la modalitat de múixing i canicross 

per a la temporada 2016/2017, s’inscriguin directament mitjançant el següent enllaç:  

http://fceh.playoffinformatica.com/CompeticionsWeb.php 

Els caldrà fer el pagament, tant de la inscripció (13€), com de l’assegurança de dia (8€), 

mitjançant una targeta de pagament electrònic. 

http://fceh.playoffinformatica.com/CompeticionsWeb.php
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Categories 
CMJ1/CWJ1 Canicross homes/dones Junior menors de 17 anys 

CMJ2/CWJ2 Canicross homes/dones Junior de 17 a 18 anys 

CMS/CWS Canicross homes/dones Sènior de 19 a 39 anys 

CMVA/CWVA Canicross homes/dones de 40 a 49 anys 

CMVB/CWVB Canicross homes/dones de 50 anys o més 

*Les Categories estan basades segons l’actual Reglament de la IFSS per la temporada 16-17. 

 

 

Inscripcions 
Les sol·licituds d’inscripció, tant d’esportistes com de gossos, han de fer-se a través de 

l’Extranet de la FCEH, podran tramitar-se fins a les 12:00 hores del dia 11 de Gener de 2017.   

- Les sol·licituds han de fer-se a través dels Clubs.  

- El preu de la inscripció és de:  13,00 € 

- Els participants no federats s’hauran d’inscriure a través del següent enllaç: 

 http://fceh.playoffinformatica.com/CompeticionsWeb.php 

 Caldrà fer el pagament, tant de la inscripció (13 €), com de l’assegurança de dia 

(8€), mitjançant una targeta de pagament electrònic. 

- Només podrà modificar-se la categoria fins 1 hora abans de la publicació de la llista de 

d’horaris de sortida que es publicarà, com a molt tard, divendres dia 13 de Gener a les 

20:00h.  

- Qualsevol modificació fora d’aquest termini haurà de ser aprovada pel Jurat de Cursa.  

- El Jurat de Cursa podrà, en aplicació dels reglaments, rebutjar una inscripció de qualsevol gos 

o equip.   

 

Trofeus 
Es repartiran els trofeus previstos en el Reglament General de Canicross de la FCEH. 

 

 

  

http://fceh.playoffinformatica.com/CompeticionsWeb.php
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Ubicació 
Tot l’esdeveniment es portarà a terme en la Plaça del Primer Compte de Fígols de Cercs. 

En el següent enllaç trobareu la ubicació: 

https://goo.gl/maps/Y4Vcpzob5MG2  

 

 

 

Control Veterinari 
Com en totes les nostres proves, per vetllar pel benestar, evitar estrés innecessari i situacions 

de risc físic i psicològic dels gossos, el control veterinari es realitzarà sense gos. No obstant, hi 

haurà un equip veterinari vetllant pel correcte estat de salut dels gossos i revisant 

aleatòriament la correcta identificació mitjançant el xip obligatori per la zona d’stake out i a 

l’arribada dels corredors. 
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Circuit 
Circuit de 7,5 km  

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15245211 
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Reclamacions 
Les reclamacions es faran d’acord amb el que el Reglament General de Mushing i Canicross de 

la FCEH. 

Assegurança de responsabilitat civil 
Pel fet d’inscriure’s, l’esportista declara conèixer i acceptar el present reglament i es fa 

responsable de qualsevol dany que pugui provocar a tercers durant la prova, entenent que 

aquesta comença 30 minuts abans del Control Veterinari fins  1 hora després del repartiment 

de premis. 

Tots els corredors, en fer la inscripció, declaren disposar d’una Assegurança de Responsabilitat 

Civil que cobreixi els danys que el gos pugui ocasionar en el decurs de la prova. 

Normes d'obligatori compliment 
Per a l'acceptació de la inscripció de qualsevol participant: 

 No està permès cap gos "deixat anar", sense corretja a cap de les zones de la 

competició ni durant el recorregut de la cursa. 

 No és permès que un múixer no cuidi algun dels seus gossos, en el cas que aquests 

es trobi en mal estat de salut. 

 Es procedirà a la desqualificació de l'equip que infringeixi qualsevol de les 

obligacions anteriors. 

 Ningú disposa de permís per poder encendre cap tipus de foc. 

 La inscripció implica el coneixement i acceptació de tota la reglamentació vigent 

per a aquesta competició incloent la referent al material de cadascuna de les 

especialitats, així com de les normes particulars de la prova. 

Informació important 
És obligatori per a tots els participants portar el material obligatori: arnés de tir, línea de tir, 

mosquetó d’alliberació ràpida i cinturó, tot segons el vigent reglament de canicross. 

És obligatori també disposar de les següents vacunes al dia: 

-Antiràbica 

-Polivalent (front parvovirosis, leptospirosis, moquillo caní i hepatitis canina, com a mínim). 

-Front a Bordetella bronchiseptica, tipus Pneumodog o Novivac KC.  

*Si és la primera vegada que es vacuna d’alguna de les vacunes detallades haurà de ser amb 

un termini màxim de 21 dies abans de la cursa. Si es una renovació, mínim 15 dies abans de la 

prova. 

Recordar també que s’haurà de portar impresa la fulla de relació de gossos en competició. 
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El no compliment d’algun d’aquests requisits esdevindrà motiu de desqualificació o la no 

possibilitat de córrer i no es realitzarà la devolució de l’import del preu de la inscripció per part 

del Club. 
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Informació 2ª Cursa De Relleus 
ARION RELAY RACE  

Presentació 
Des de l'organització, seguint amb la línea de la innovació, la referència d’altres proves a països 

europeus, i els resultats de la primera prova de relleus organitzada pel Club GOSesport, volem 

organitzar aquesta segona prova de relleus amb la intenció de donar a conèixer aquesta 

modalitat tan divertida i, a més, intentar que d'alguna manera altres organitzacions s'animin i 

es torni una pràctica normal a les nostres curses. 

Per això demanem la col·laboració de tots els participants a què aquesta segona prova pugui 

ser una experiència agradable I divertida per a tots tal i com va ser la de Collbató-El Bruc 

patrocinada per Equiphyt Can. 

 

Programació 
Les inscripcions estaran obertes fins a 30' abans de la sortida de l'últim/última participant de la 

prova de canicross aprofitant el control veterinari/entrega de dorsals. 

Participants i Inscripció 

 
Tots els inscrits IV Canicross Internacional Alt Berguedà Cercs Memorial X-Ray, tenen la 

possibilitat de inscriure's de manera gratuïta a la prova de relleus. 

Les inscripcions es faran omplint el formulari disponible a la taula d’entrega de dorsals fins a 

30’ abans de la sortida de l’últim/ultima canicrosser. 

El gos de cada participant tindrà que complir el reglament de la Lliga de Canicross, les 

normatives de la RFEDI, la normativa IFSS i el present Reglament Particular. 

Categories 
Els equips estaran formats per tres integrants, que correran en la modalitat de Canicross.  
 
També necessitaran un ajudant per a la zona de relleu.  
 
Es faran tres categories: 

 Equip de Relleus Masculí ( els tres integrants són homes) 

 Equip de Relleus Femení (els tres integrants són dones) 

 Equip de Relleus Mixta (equip format per homes i dones) 
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Reglamentació de la prova 
1. Relleus 

 Cada participant i cada gos farà el recorregut només una vegada. Després de la 

línia de meta, el participant canvia al següent participant de l'equip de relleus, que 

iniciarà el recorregut. 

 L'equip de relleus que passi per la línia de meta en menys temps després de què 

hagin completat el circuit tots els integrants, és el guanyador. 

2. Equip de Relleus. 

L’organització permet que els equips estiguin formats per integrants de diferents 

clubs.  

 

3. Inscripció Relleus. 

 

  El nom dels participants de cada equip de relleus i l'ordre en el qual sortiran és 

tindrà que presentar a la zona d'inscripcions almenys 30 minuts abans de la última 

sortida de canicross. 

  

4. Zona de sortides, zona de canvi i arribada dels relleus. 

 

 La sortida, el canvi de corredor i la zona d’arribada no seran a la mateixa ubicació. 

 Zona de sortida: 

[1] La zona de sortides serà el mateix que per una sortida en massa de 
Canicross. 

 Zona de canvi: 

[1] L'àrea de canvi serà una zona marcada d'una longitud aproximada d'entre 10 

a 30 metres. 

[2] La zona de canvi estarà delimitada per una línia a un cantó (la d’arribades) i 

una altre línia (la de sortides) per una separació aproximada de 10 a 30 

metres. 

[3] El handler o ajudant de l'equip es situarà darrera de la línia que marca l'inici 

de la zona de canvi (línia d’arribada) en la qual el corredor que arriba de 

realitzar el circuit haurà de deixar-li el gos i seguir per la zona de canvi sense 

ell, fins a tocar al seu company que estarà preparat a la zona de sortida. 

 Zona d’arribada. 

[1] L'últim corredor de l'equip que realitzi el circuit no haurà de deixar el gos al 
handler i haurà de creuar la línia d'arribada juntament amb el seu gos. 
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5. Procediment de sortida. 

 Tots els participants de la primera etapa sortiran al mateix temps. 

 El participant i el seu gos s'esperaran darrere de la línia de sortida. 

 El participant ha de sostenir el gos per l'arnés fins la senyal de sortida. 

 La senyal de sortida es donarà amb una bandera. 

 L’encarregat de donar la sortida es situarà davant de les sortides, de manera que 

tots els corredors el puguin veure. 

 L’ordre de sortida es donarà de la següent manera: 

[1] Es mostra la bandera 1’ abans de la sortida. 

[2] Trenta (30) segons abans de l’inici, l’encarregat de donar la sortida aixeca el 
braç amb la bandera. 

[3] Quinze (15) segons abans de l’inici, l’encarregat de donar la sortida col·loca 
el braç amb la bandera en posició horitzontal. 

[4] “Go”, el braç amb la bandera es baixa ràpidament. 

 

6. Restriccions de la sortida de Relleus. 

 Si un participant comença massa aviat, el/ella tindrà una penalització de temps de 

30 segons. 

 

7. Procediment per el canvi de relleu. 

 Quan un dels components de l'equip estigui a aproximadament 500m de finalitzar 

el recorregut, el següent corredor s'haurà de situar al seu calaix d'inici, sense 

sobrepassar la línia de sortida. 

 El participant entrant (a la zona de canvi), un cop passada la línia de meta haurà de 

donar el gos personalment al handler de l'equip. El gos no es deixarà deslligat en 

cap moment. El handler del equip s'haurà de fer càrrec del gos. 

 El canvi no podrà tenir lloc fins que el gos del membre de l'equip entrant no estigui 

en possessió del handler. 

 El participant continua per la zona de canvi fins a tocar al seu company/companya 

d'equip. 

8. Cronometratge Relleus. 

 El temps es mesura des de l’ordre de sortida de “Go” fins que l’últim participant de 

l’equip hagi creuat la línia de meta. 
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Esquema Zona de Canvi 
 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

Circuit 
Es realitzarà un Circuit de 1,00km sense cap dificultat técnica.                                                    

  

Línia d’arribada Línia de sortida 

Calaixos de sortida Calaixos de handler 

ZONA DE CANVI 
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