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El Campionat de Catalunya de Múixing de Neu està organitzat per la Federació Catalana 

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

present reglament en la modalitat d’esprint i constarà d’una mànega aquesta temporada.  

 

El Campionat de Catalunya de Múixing de Neu es regirà pel Reglament General de Múixing 

i Canicròs de la FCEH i el contingut del present reglament.  

 

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

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

 

La participació d’un conductor al Campionat de Catalunya de Neu implica l’acceptació de tots i 

cadascun dels punts d’aquest reglament. 

 

El Campionat de Catalunya de Neu està oberta a qualsevol raça de gos.  

 
Hi hauran categories exclusives per a gossos nòrdics. S’entenen per gossos nòrdics els 

enquadrats en les quatre races nòrdiques oficials, avalats pel seu corresponent pedigree oficial 

de la FCI on hi figuri el xip o tatuatge del animal, o document acreditatiu de comunicació del xip 

a la RSCFRCE. A Catalunya, també seran admesos els pedigrís emesos per la Reial Societat 

Canina Catalana que compleixin les mateixes condicions. 

 

1. CATEGORIES 

Veure article 5è del Reglament del Comitè de Múixing i Canicròs FCEH 

 

2. PARTICIPACIÓ I INSCRIPCIONS 

Veure articles 3r i 4.3. del Reglament del Comitè de Múixing i Canicròs FCEH 

Veure article 3r del Reglament General de Múixing i Canicròs FCEH  

 

3. PREMIS I TITOLS DE CAMPIONS DE CATALUNYA 

Veure article 6è del Reglament del Comitè de Múixing i Canicròs FCEH i segons normativa 

general de la FCEH. 
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4. SELECCIÓ CATALANA 

Els Campions de Catalunya seran considerats com a Selecció Catalana pel que fa la seva 

participació a curses Estatals.  

 

5. EQUIP CATALÀ 

A la resta de participants, dels Campionats de Catalunya, amb llicencia FCEH, a proves estatals, 

se’ls considerarà Equip Català.  

 

6. SELECCIO PER A CAMPIONATS D’ESPANYA NEU 

Per poder participar al Campionat d’Espanya de Terra i al Campionat d’Espanya de Neu serà 

obligatòria la participació al Campionat de Catalunya corresponent per poder seleccionar-se.  

 

 

 


