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2n GRAN PREMI DE MUIXING EL PONT DE SUERT 

EL PONT DE SUERT, 16 i 17 Febrer de 2019 
 

PROGRAMA HORARI 
 

Dia Hora  Lloc 

12.01.2019 00:00 Tancament inscripcions Secretaria AEM 

14.01.2019 15:00 Publicació llista inscrits Secretaria AEM 

15.01.2019 15:00 Publicació dorsals i horaris de Sortida Secretaria AEM 

16.01.2019 10:00 a 16:30 Control Veterinari i lliurament dorsals Pont de Suert 

16.01.2019 10:00 a 13:00 Entrenaments lliures al circuit Pont de Suert 

  19:00 Sortida 1er participant Pont de Suert 

21:00 Publicació classificacions 

  

17.01.2019 09:00  Sortida primer participant 

 

Pont de Suert 

 

 

 

 

 

 

11:00 Publicació de resultats 

12:00 Lliurament de premis 

 14:00 Dinar conjunt al Steak out que ho vulgui 

 

 
 
 
 
Comitè Organitzador: 

 
Director d’Organització:   Sr. Victor Carrasco  
Director Adjunto: Sr. Santi Del Valle 
Cap de Pista:  Sr. Olga (encarregada instal·lacions) 
Veterinari:  Sra. Anna Sorroche  i Marc Perez 
Secretaria:  Sra. Meritxell Reynés 
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Delegats tècnics i Jutges: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cronometratge:  Rafael Comelles – csi timming 

 
 
 
       Jurat de Cursa: 

    Delegat Tècnic - President 
    Jutges 
    Responsable de controls 
    Cap Veterinari 
 
 

 

INSTRUCCIONS 
 

 

Article 1. Organització 

 
1. El club ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE MUSHERS - CATALUNYA CLUB organitza el 

PRIMER GRAN PREMI DE MUIXING – PONT DE SUERT els dies 16 i 17 de Febrer del 2019. 
 

2. Aquesta prova està organitzada d’acord al Reglament general de múixing i canicross de la 
FCEH i reglament particular de la prova, gran premi múixing Pont de Suert. 

 
 

 
Article 2. Participants.  

 
1. La prova està oberta a tots els esportistes amb Llicència FCEH, RFEDI i altres que tinguin 

conveni IFSS, totes elles en la modalitat de múixing i vàlides per la temporada 2018/2019.  
2. Els esportistes que no disposin de cap de les Llicències anteriorment indicades podran 

tramitar la Llicència de dia pel preu de 8 euros.  
3. L’esportista haurà de presentar al Control Veterinari la Cartilla de Vacunació o Passaport, 

actualitzat anualment, firmat i segellat per un veterinari col·legiat, el certificat d’implantació de 
microxip és obligatori i la Relació de Gossos amb Llicència amb els quals competirà.  

4. Las vacunes obligatòries són: 
a) La antiràbica 
b) La polivalent (contra parvovirosis, leptospirosis, moquillo canino i hepatitis canina, 

Delegat Tècnic: Sr. A designar per la FCEH  

Jutges:         Sr.. A designar per la FCEH  

 Sr. A designar per la FCEH  

Veterinaris: Sra. Anna Sorroche i Gisela Escalada 
Escalada 
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com a mínim) 
c) Front a Bordetella bronchiseptica, tipus EURICAN PNEUMO Pneumodog o Novivac KC. 
 

En el cas que sigui la primera vegada que es vacuni contra a qualsevol de les anteriors malalties, 
la vacuna haurà de ser administrada 21 dies abans de la prova com a mínim. Pel recordatori anual 
les vacunes hauran de ser administrades 15 dies abans de l’esdeveniment com a mínim.  

 
5. Els gossos nòrdics hauran de presentar el document que acrediti la seva inscripció a un llibre 

genealògic reconegut oficialment a Catalunya i/o España, o a qualsevol entitat internacional 
reconeguda per aquests efectes.  

 
6. Els gossos que no estiguin en condicions de salut adequades per a la seva participació, a 

criteri del veterinari de la cursa, no seran admesos. 
 

7. El corredor que participi amb un gos que NO sigui de la seva propietat haurà de presentar la 
autorització per escrit del propietari o bé que aquest l’autoritzi en persona.  

 

 

8. Cap gos podrà competir en dues categories 
 

 
Article 3. Categories. 
 
S’aplicarà l’indicat per les categories al Reglament específic de la prova i en base 
al Reglament General de múixing i canicross de la FCEH.  

 

 
Categories Descripció 

DCMJ Canicross Junior 

DCMS/DCWS Canicross Sènior. Homes i Dones 

DCMV/DCWV Canicross Veterans . Homes i Dones. 

DBMS/DBWS Bikejoring sènior. Homes i Dones 

DBMN/DBWN Bikejoring senior homes i dones nordics 

DS1M/DS1W Scooter 1 gos Homes i Dones 

DS2 Scooter 2 gossos. 

DR4 Vehicle de 3 o 4 rodes amb 4 gossos 

DS2N i DS1N Scooter 1 o 2 gossos nórdics 
 

 

 
Article 4. Inscripcions. 

 
1. Les sol·licituds de les inscripcions, tant d’esportistes com dels gossos hauran de fer-se a 

través de la Extranet de la FCEH, i degudament emplenades es tramitaran abans de les 00:00 del 
dimarts 12 de febrer de 2019 a través dels Clubs corresponents.  

2. En el cas d’esportistes sense Llicència i que no pertanyin a cap club afiliat a la Fceh podran 
tramitar la inscripció i la Llicència de dia Obligatòria a través de la Extranet de la FCEH.  

3. Només es podrà modificar la categoria fins un dia abans de la publicació de la llista de 
dorsals i horaris de sortida. (divendres 15 de febrer a les 18h) Qualsevol modificació fora d’aquest 
termini haurà de ser aprovada pel Jurat de la Cursa. 
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Article 5. Quota d’inscripció. 

 

1. S’estableix una quota d’inscripció de 17 euros fins a dues categories 

2. L’ingrés de la quota d’inscripció es realitzarà seguint les instruccions de la secretaria de la 
FCEH.  

3. El pagament de la quota d’inscripció s’ha de fer abans del tancament de les inscripcions. No 
seran vàlides les inscripcions realitzades sense el pagament corresponent.  

4. La inscripció a més d’una categoria no garantitza el que hi hagi temps suficient entre una 
categoria i una altra per poder participar, tot i que la organització farà tot el possible per facilitar la 
participació. 

 

 
Article 6. Circuit 
 

1. S’estableix un circuit únic per a totes les categories Oval de 400m de distancia 
a la zona de la pista d’atletisme del Pont de Suert 

2. L’organització es reserva el dret, a causa de força major a suspendre la prova.  
 

 

 
Article 7. Reglament de Pista.  

 

1. Un participant amb el seu equip hauran de recórrer la totalitat del circuit establert. Si un tiro es 
surt de la pista, el conductor haurà de reconduir-lo, sense perjudicar a la resta de 
participants, fins al lloc on va sortir de la pista. 

2. Marcatge del circuit: segons el Reglament General de Múixing i Canicross FCEH.  
 
 

Article 8. Premis 

 

Segons l’establert al Reglament general de múixing i canicross de a FCEH de la temporada en curs.  

 
 

Article 9. Responsabilitats 

 
1. L’esportista a l’ inscriure’s al 1er Gran premi de múixing del Pont de Suert declara conèixer i 

acceptar el present Reglament, el Reglament General de Múixing i Canicross, i el Reglament 
específic de la prova. Fent-se responsable de qualsevol dany que pugui provocar ell i els seus 
gossos a tercers durant la prova, incloent el període que compren des de trenta minuts abans de 
l’inici del Control Veterinari fins a trenta minuts després del lliurament de premis.  

 
2. Tots els esportistes declaren al realitzar la inscripció, que estan en possessió d’assegurança 

de Responsabilitat Civil que cobreix específicament durant la pràctica esportiva de competició els 
danys que puguin ocasionar els seus gossos.  

 
3. L’organitzador del 1er gran premi de múixing el Pont de Suert, no es fa responsable de cap 

dany que puguin ocasionar els gossos o esportistes durant la prova i durant els moments previs i 
posteriors a la mateixa.  

Queden així entesos i acceptat que per qualsevol esportista inscrit al Campionat.  
 

4. L’esportista serà responsable del seus gossos o gossos en tot moment, des de l’arribada a 
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lloc de la cursa fins que marxi. No es permetran gossos deslligats ni abans, ni durant ni després de la 
cursa.  

 
 

 
 

REGLAMENT PARTICULAR: 

 
 .Tots els tirs de més d’un gos han de disposar de handler fins a la sortida.  

 No s’admetrà la participació de tirs de més de 4 gossos. 

 Es opcional per al tirs de mes d’un gos i amb vehicle disposar de handler per a prendre la 

sortida.  

 Qualsevol equip que quedi endarrerit per alguna causa com pugui ser problema mecànic o 

accident o altres situacions, abandonarà la pista per la part esquerre – exterior, de manera 

que deixarà la pista lliure per als corredors que estan prenent part de la manega. Se li 

aplicarà el temps del darrer corredor en creuar la línia de meta, mes una penalització de 

1min. Podrà optar a continuar en competició puntuant amb el temps obtingut per a les 

següents mànigues.  

 El sentit de gir de la cursa serà en sentit antihorari, per tant la ma esquerre del esportista 

quedarà a la part interior de la pista. 

 Els avançaments durant la cursa es realitzaran en la mesura del possible per la dreta, tenint 

en compte que el sentit de la cursa serà en sentit antihorari i per tant el corredor que avança 

circula a una velocitat major per tant la diferencia en metres al fer un avançament per 

l’exterior es compensa si avança a major velocitat.  

 Les sortides seran en línia recta paral·lels darrere la línia de sortida i ocupant el seu espai, 

que en la mesura del possible no es podrà deixar fins al inici de la primera corba, un cop 

iniciat el primer gir la amplada de la pista serà útil per a qualsevol dels corredors.  

 La organització disposarà d’una càmera de filmar fixa a la línia d’arribada per a establir en 

cas d’empat o dubte en l’arribada el sistema foto finsih, per evitar errors en la presa de 

decisions i garantir la professionalitat del cronometratge i del sistema de puntuació.  

 Aquesta prova serà la primera de les curses puntuable per a la lliga catalana de múixing i 

canicross. Establint les puntuacions determinades segons el temps final de cada corredor 

en la manega final un cop disputades totes les fins la semifinals i així successivament.  

 Es obligatori passar el control veterinari dins l’horari establert per la organització. El no 

compliment suposarà el no poder prendre la sortida a la cursa.  

 Tots els gossos han d’estar abans i després de l’activitat a la seva zona habilitada com 

stake-out.  

 Es obligatori per part dels corredors tenir cura dels seus gossos i de les seves deixalles. 

Deixant l’espai net.  

 Qualsevol abandó d’un gos, maltractament  i/o amenaça física o verbal cap a gossos o 

persones suposarà la desqualificació directa.  

 Es desqualificarà directament a tot aquell que no compleixi les normes exposades en 

aquest reglament.  

 L’esportista a l’ inscriure’s al 1er Gran Premi de múixing del Pont de Suert declara ésser 

coneixedor, i acceptar el present Reglament, el Reglament General de Múixing i Canicross,  

i el Reglament particular, en tot el seu abast 
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 Qualsevol dubte/consulta i/o comentari: mushing@fceh.cat – aem@mushing.info 

mailto:mushing@fceh.cat

