
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

11 DE FEBRER DE 2017  

ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL CORRÓ D'AMUNT 

LES FRANQUESES DEL VALLÈS (BARCELONA) 
 
 
 
 

  

 



 

TROFEU MÚIXING LES FRANQUESES DEL VALLÈS 
 

PROVA PUNTUABLE PER A LA 23ª LLIGA CATALANA DE MUSHING 

I LA 11ª LLIGA CATALANA DE CANICROSS 

TEMPORADA 2016 - 2017 
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1.- INTRODUCCIÓ 

 

El Trofeu Múixing Les Franqueses del Vallès pretén donar continuïtat a les proves de              

trineu amb gossos que es van iniciar a la dècada dels 90 i que es realitzaven al recinte de                   

Nissan-Can Sala.  

 

La present edició vol recuperar aquesta prova oferint-la, de la mà del Club Canicross Les               

Franqueses, a la FCEH com a cursa de la 23ª Lliga Catalana de Mushing i 11ª Lliga                 

Catalana de Canicross de la temporada 2016 – 2017. 

 

Organitzador: Club Canicross Les Franqueses  

Col·laboradors: Patronat Municipal d'Esports de Les Franqueses i FCEH. 

Emplaçament: Zona esportiva municipal de Corró d'Amunt (Les Franqueses del Vallès) 

Data: Dissabte 11 de febrer de 2017 (cursa nocturna) 

Contacte: canicross.lesfranqueses@gmail.com 

 

 

 

2.- UBICACIÓ DE LA PROVA 

 

La zona esportiva municipal de Corró d'Amunt, al municipi de Les Franqueses del Vallès              
(Vallès Oriental, Barcelona), serà el punt neuràlgic d'aquest esdeveniment esportiu. La           
ubicació d'aquest emplaçament és la següent: 

 

Zona Esportiva Municipal de Corró d'Amunt 

Carretera de Cànoves, s/n 08520 - Les Franqueses del Vallès (Corró d'Amunt) 

 

Enllaç Google Maps: https://goo.gl/maps/TYLprT8FcEr 

Coordenades: 41°40'11.1"N 2°19'36.9"E  
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3.- HORARIS 

 

Els horaris previstos per a la prova són els indicats a continuació: 

15:00 - 17:00 → Control veterinari i recollida de dorsals. 

17:00 → Múixer meeting 

17:30 → Sortida primer participant. 

20:30 → Tancament del circuit. 

21:00 → Entrega de premis. 

 

4.- SERVEIS 

- Àrea d'aparcament  i  zona de stake out  delimitada. 
- Control veterinari. 
- Punt de venta de material reglamentari.  
- Punt d'assistència sanitària immediata.  
- Servei bar, dutxes i wc ubicat al Complex Esportiu Municipal de Corró d'Amunt. 
- Avituallament final per a esportistes i punt d'aigua per als gossos. 

 

 

 

 

1. Aparcament 

2. Recollida de dorsals i control 
veterinari 

3. Servei de bar, dutxes i wc. 

4. Punt de sortida 

5. Punt d'arribada 

 

Per tal d'una bona convivència amb la resta d'usuaris de les instal·lacions i espais de la                
Zona Esportiva Municipal preguem que: 

 



 

- Mantingueu els gossos lligats i respecteu la normativa de les instal·lacions. 
- Recolliu els excrements dels vostres gossos. Trobareu papereres en diversos 

punts on podreu desar les deposicions del animals així com les deixalles 
generades (gots de plàstic, ampolles, tovallons de paper...). 

 

5.- RECORREGUT 

Distància: 6.5km 

Desnivell: 150m 

Enllaç wikiloc: https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16189593 

Nota: Es recomana no fer el circuit amb gos fora de l'horari de la prova. Es passa pel mig                   
d'una masia on hi ha gossos deslligats 

 

 

** El circuit per vehicles amb més de 2 gossos està pendent d’aprovació.  
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6.- INSCRIPCIONS 

 

La prova resta oberta als esportistes amb llicència de la FCEH i de la RFEDI en la                 
modalitat de Múixing per a la temporada 2016/2017 i que presentin el DOCUMENT DE              
RELACIÓ DE GOSSOS en competició de la FCEH. 

 

El període d'inscripcions resta obert de les 10:00 hores del 24/01/2017 fins a les              
14:00 del 08/02/2017 

Les sol·licituds d’inscripció dels esportistes i gossos federats han de ser realitzades per             

parts dels Clubs a través de l’Extranet 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 per a                  

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

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

 

Aquests esportistes no federats hauran de fer el pagament de la inscripció i de              

l’assegurança de dia (8€) mitjançant una targeta de pagament electrònic. 

 

El preu de la inscripció és de 15€ amb la possibilitat de participar en dues categories. 

- Només podrà modificar-se la categoria fins 1 hora abans de la publicació de la llista               
de dorsals i els horaris de sortida. Que es publicarà, com a molt tard, divendres dia                
10 de Febrer 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. 
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7.- REGLAMENTS 

 

Normativa:  

Aquesta prova es regeix en base al reglament de la Lliga de Canicross i Múixing de la                 

FCEH, basats en les normatives de la RFEDI i de la IFSS, així com les normes establertes                 

en el present dossier de cursa. 

 

Els reglaments citats estan disponibles a:  

http://www.fceh.cat/pdf/FCEH_53_Reglament_General_Muixing_i_Cani_cross_2016-2017
_V2.pdf 
 
http://www.fceh.cat/wp-content/uploads/2016/10/Reglament-23aLligaCatalanaM%C3%BAi
xingTemp20162017.pdf 
 
http://www.fceh.cat/wp-content/uploads/2016/10/Reglament-11aLligaCatalanaCanicross-2
0162017.pdf 
 

Vacunes obligatòries 

- L'antiràbica. 

- La polivalent (front a parvovirosis, leptospirosis, moquillo caní i hepatitis canina, 

com a mínim). 

- 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'esdeveniment. 
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Normes d'obligatori compliment: 

 

- El control veterinari es passarà sense gos. 

- Cal entregar el «Document de declaració de gossos en competicions». 

El document està disponible a 

http://www.fceh.cat/pdf/FCEH_62_declaracio_gossos_en_events.pdf 

- Manteniu els gossos lligats, tant a les zones de competició com a les instal·lacions              
de la zona esportiva municipal. 

- No es permet degradar l'entorn. Recolliu els excrements dels gossos i altres            

residus que podeu generar. No està permès encendre cap tipus de foc. 

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

obligacions anteriors. 

- 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. 

- Es recomana portar malla llarga, guants, ulleres, frontal i material que pugui ser             

susceptible de ser demanat pel Director de Cursa el mateix dia de la prova. 

 
 

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. Així mateix, tots els corredors, en fer la inscripció, declaren             

disposar d’una Assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi els danys que el gos i/o              

gossos pugui ocasionar en el decurs de la prova. 
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Categories : 1

 

CMJ1/CWJ1 → Canicross homes/dones Júnior (menors de 17 anys). 

CMJ2/CWJ2 → Canicross homes/dones Júnior (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). 

BMJ/BWJ → Bikejoring homes/dones Júnior (de 16 a 18 anys). 

BMS/BWS → Bikejoring homes/dones Sènior (de 19 a 39 anys). 

BMV/BWV → Bikejoring homes/dones Veterans (de 40 o més anys). 

BMSN/BWSN → Bikejoring homes/dones Sènior (de 16 a 39 anys) Nòrdics. 

BMVN/BWVN → Bikejoring homes/dones Veterans (de 40 o més anys) Nòrdics. 

SMS/SWS → Patí homes/dones Sènior (de 19 a 39 anys). 

SMS2/SWS2 → Patí 2 gossos homes/dones Sènior (de 19 a 39 anys). 

SMS2N/SWS2N → Patí 2 gossos homes/dones (de 19 a 39) Nòrdics. 

SMV/SWV → Patí 2 gossos homes/dones Veterans (de 40 o més anys). 

DRI2 → Vehicle 3 rodes amb 2 gossos. Infantil (de 10 a 14 anys).  

DR4 → Vehicle 3 rodes amb 4 gossos 

DR6 → Vehicle 4 rodes amb 6 gossos 

DR4N → Vehicle 3 rodes amb 4 gossos Nòrdics  

DR6N → Vehicle 4 rodes amb 6 gossos Nòrdics 

 

 

 

1 « En una cursa, en cas d'haver menys de cinc participants en una categoria, l'organitzador podrà optar per                  
agrupar segons sexe de la següent forma: La categoria junior s'agruparà amb la sènior, i la de veterans                  
també amb la sènior, formant part ambdues d'aquesta categoria. Si un cop realitzada aquesta agrupació               
segons sexe, resultara que no es constitueix categoria, es realitzarà la agrupació mixta segons edat. 

Per la promoció del múixing a Catalunya es tindrà en compte que per a qualsevol cursa del                 
calendari de la FCEH, en cas de sol·licitar-se la inscripció per part d’un corredor, per qualsevol de les                  
categories oficials de sprint que indica la IFSS previstes per l’organitzador de la cursa, es permetrà la seva                  
participació encara que només hi hagi 1 inscrit en la dita categoria. »  
  Font:  Art. 5.4 del REGLAMENT GENERAL DE MÚIXING I CANICRÒS. Temporada 2016-2017 FCEH. 

 



 

Trofeus : 2

Es repartiran els trofeus previstos en el Reglament General de Mushing i Canicross de la               

FCEH. 

 

Reclamacions: 

Les reclamacions es faran d’acord amb el que el Reglament General de Mushing i              

Canicross  de la FCEH. 

 

 
 

 

 
 

2  
«Els Clubs organitzadors de proves hauran d'entregar com a mínim, premis o trofeus als 3 primers 
classificats de cada categoria constituïda. Una categoria es considera constituïda amb un mínim 3 
participants de en dita categoria. En el cas de només 1 participant en una categoria l’organitzador de la 
prova decidirà si donar un premi/ obsequi al participant o no.» 
Font: Punt 13. CLASSIFICACIÓ, PUNTUACIÓ I PREMIS del REGLAMENT GENERAL DE MÚIXING I 
CANICRÒS. Temporada 2016-2017 que remetix a l'Art. del Reglament Comitè de Múixing i Canicròs 
FCEH 
 
«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 participa nt. » 
Font: Art. 2.2 del Reglament de la 11ª LLIGA CATALANA DE CANICRÒS. Temporada 2016-2017 
FCEH. 
 
 

 


