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Campionat de Catalunya Neu 

LLes de Cerdanya, 22-23 de Desembre de 2018 
 

PROGRAMA HORARI 
 

Dia Hora  Lloc 

DM 18.12.2018 00.00 Tancament inscripcions Secretaria FCEH 

DM 19.12.2018 15.00 Publicació llista inscrits Secretaria FCEH 

DJ 20.12.2018 15.00 Publicació dorsals i horaris de Sortida Secretaria FCEH 

DV 21.12.2018 21.00 a 22.00 Control Veterinari i lliurament dorsals Refugi cap del rec 

DS 22.12.2018 07.00 a 08.30 Control Veterinari i lliurament dorsals Refugi cap del rec 

 08.30 Musher Meeting Estació Lles de 
cerdanya 

09.30 Sortida 1er participant 

12.30-13.00 Publicació classificacions 

DIU 23.12.2018 09.00 Sortida 1er participant  

 

Estació de Lles de 
Cerdanya 

 

 

 

 

12.00 Publicació classificacions provisionals 

 

13.00 Lliurament de Premis Campionat de 
Catalunya 

 14.00 Dinar conjunt al refugi cap del rec 

(OPCIONAL I LLIURE) 
 

Comité Organitzador: 
 

Director d’Organització:   Sr. Victor Carrasco 
Director Adjunto: Sr. Santi Del Valle 
Cap de Pista:  Sr. Lluís Sellés 
Veterinari:  Dra. Anna Sorroche –Hospital Veterinari de Catalunya 
Secretaria:  Sr. Meritxell Reynés i Rafel comelles 

 
 
Delegats tecnics i Jutges: 
 

       

Cronometratge:  CSI Timming-Rafel Comellas.  

Delegat Tècnic: Sr. A designar per la FCEH  
Jutges:         Sr.. A designar per la FCEH  

   
Veterinari: Sra. Anna Sorroche  
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INSTRUCCIONS 
 

 

Article 1. Organizació 
 

1. El club ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE MUSHERS organitza el Campionat de Catalunya 
de Neu a l’Estació Lles de Cerdanya els dies 22-23 de Desembre de 2018, a dues mànegues.  

 

2. Aquesta prova està organitzada d’acord al Reglament del Campionat de Catalunya de 
Mushing Neu de la FCEH i el Reglament General de Mushing i Canicross de la FCEH.  

 
3. AQUESTA PROVA POT SER APLAÇADA PER CAUSES METEOROLOGIQUES DE 

FALTA DE NEU EN ELS CIRCUITS, TENINT LA ORGANITZACIÓ UNA DATA POSTERIOR QUE 
SERIA LA SEGUENT, 2-3 de Març de 2019.  

 
 

 

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 mushing i vàlides per la temporada 2018/2019.  

2. Els esportistes que no disposin de cap de les Llicències anteriorment indicades podrán 
tramitar la Llicència de dia pel preu de 10 euros.  

3. L’esportista haurà de presentar al Control Veterinari la Cartilla de Vacunació o Passaport, 
actualitzat anualment, firmat i segellat per un veterinari colegiat, el certificat d’implantació de 
microchip és obligatori i la Relació de Gossos amb Llicència amb els quals competirà.  

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

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 enfermetats, la 
vacuna haurà de ser administrada 21 dies abans de la prova com a mínim. Pel recordatori anual les 
vacunes hauràn de ser administrades 15 dies abans de l’esdeveniment com a mínim.  

 

5. Els gossos nòrdics hauràn 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 salud adequades per a la seva participació, a 
criteri del veterinari de la cursa, no serán admesos. 

 

7. El corredor que participi amb un gos que 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 podrá competir en dues categories 
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Artícle 3. Categories. 
 
S’aplicarà l’indicat per les categories al Reglament General 
de Mushing i Canicross FCEH i el Reglament del Campionat 
de Catalunya de Neu FCEH.  

 

 
Categories Descripció 

CMJ2 Canicross Junior 

CMS/CWS Canicross Senior. Homes i Dones 

CMVA/CWVA Canicross Veterans A. Homes i Dones.  

CMVB Canicross Veterans B Homes i Dones. 

Sp8 / N Trineu 8 gossos Open / Nórdics 

Sp6 / N Trineu 6 gossos Open / Nórdics 

Sp4 Trineu 4 gossos 

Sp4N Trineu 4 gossos Nòrdics.  

Sp2 Trineu 2 gossos. Esportistes a partir de 14 anys 

Sp2N Trineu 2 gossos Nòrdics. 

SpI Infantil fins a 14 anys. Trineu amb 2 gossos 

    SM1/SW1 Skijoring 1 gos. Homes i Dones 
 

 

 

Article 4. Inscripcions. 
 

1. Les solicituds de les inscripcions, tant d’esportistes com dels gossos hauràn de fer-se a 
través de la Extranet de la FCEH, i degudament emplenades es tramitaràn abans de les 00:00 del 
dimarts 18 de Desembre de 2018 a través dels Clubs corresponents.  

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

3. Només es podrá modificar la categoría fins un dia abans de la publicació de la llista de 
dorsals i horaris de sortida. (Dijous 20 de Desembre a les 15h) Qualsevol modificació fora d’aquest 
termini haurà de ser aprobada pel Jurat de la Cursa. 

 
 

 

Article 5. Quota d’inscripció. 
 

1. S’estableix una quota d’inscripció de 25 euros fins a dues categories 

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

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

3. La inscripció a més d’una categoría no garantitza el que hi hagi temps suficient entre una 
categoría i una altra per poder participar, tot i que la organització farà tot el posible per facilitar la 
participación, si mes no en la primera de les dues mànegues amb la constitucio d’horaris de sortida 
adequats per a tots els corredors. 
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Article 6. Circuit 
 

 un circuit de 7.5 -8km per a les categories 
seguents:  
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  un circuit de 4km per a la resta de categories:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sp8 / N 

Sp6 / N 

Sp4 

Sp4N 

    SM1/SW1 

CMJ2 

CMS/CWS 

CMVA/CWVA 

CMVB/CWVB 

Sp2 

Sp2N 

SpI 
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1. L’organització es reserva el dret, a causa de força major i 

segons l’estat de la neu,  a modificar el km i el circuit 
previst.  

 
 

 

Article 7. Reglament de Pista.  
 

1. Un participant amb el seu equip hauràn de recorrer la totalitat del circuit establert. Si un tir  
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 i reprendre la curs en el sentit correcte.  
*en cas que no pugui continuar amb a cursa, es quedarà al lloc on hi ha hagut l’incident 
amb el seu tir i no l’abandonarà mai fins a la recepció de l’assistencia de cursa.  
 

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

 

 

 

Article 8. Premis 

 

Segons l’establert al Reglament del Campionat de Catalunya de Neu FCEH de la temporada en curs.  

 
 

 
 

 

Article 9. Responsabilitats 
 

1. L’esportista a l’inscriure’s al Campionat de Catalunya de Neu declara conèixer i aceptar el 
present Reglament, el Reglament General de Mushing i Canicross, i el Reglament del Campionat de 
Catalunya de Neu. Fent-se responsable de qualsevol dany que pugui provocar ell i els seus gossos a 
tercers durant la prova, incloent el preríode que compren desde trenta minuts ambs de l’inici del 
Control Veterinari fins a trenta minuts després del lliurament de premis.  

 

2. Tots els esportistes declaren al realizar la inscripció, que están en possessió d’assegurança 
de Responsabilitat Civil que cubreix específicament durant la pràctica esportiva de competició els 
danys que puguin ocasionar els seus gossos.  

 

3. L’organitzador del Campionat de Catalunya no es fa responsable de cap dany que puguin 
ocasionar els gossos o esportistes durant la prova i durants els moments previs i posteriors a la 
mateixa.  

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

4. L’esportista será responsable del seu gos o gossos en tot moment, des de l’arribada a lloc de 
la cursa fins que marxi. No es permetràn gossos deslligats ni abans, ni durant ni després de la cursa.  
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Allotjament:  
 
Des de l’organització del campionat de Catalunya, es dona 
lopció d’allotjament per a corredors amb un descompte 
exclusiu en motiu del campionat.  
 
*CAL REMARCAR QUE LA PROVA ES CELEBRA A L’ESTACIÓ 
DE LLES DE CERDANYA, COSA QUE SUPOSA POQUES 
POSSIBILITATS D’ALLOTJAMENT AMB POC 
DESPLAÇAMENT, DE FORMA QUE EL MES PROPER I 
COMODE ES AQUESTA OPCIÓ QUE PROPORCIONEM:  
 
Les reserves es faran directament entre els interesats i la 
central de reserves del propi allotjament 
 

1. Refugi Cap del Rec 
 
Preguntar per Esther directament i comunicar que es 
en motiu del campionat de Catalunya de mushing. 
 
Telefon de contacte: 973293100 
Email: refugi@lles.net 
Web: www.lles.net 
Coordenades GPS:   X:1.6878086547208 
    Y:42.3900407617742  
  

 
Opcions:  

 Habitació compartida (mansarda) 
 

 Habitació de 4 
 

 

mailto:refugi@lles.net
http://www.lles.net/
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REGLAMENT PARTICULAR 

 
 .Tots els tirs de més de 4 gossos han de disposar de handler fins a la sortida. No s’admetrà la 

participación de tirs de més de 4 gossos sense un mínim d’un handler. 

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

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. Deixan’t 

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 cumpleixi les normes exposades en aquest 

reglament.  

 L’esportista a l’inscriure’s al Campionat de Catalunya de Neu declara ésser coneixedor, i aceptar el 

present Reglament, el Reglament General de Mushing i Canicross,  el Reglament del Campionat de 

Catalunya de Neu i el Reglament particular, en tot el seu abast. 

 

 

 

Qualsevol duote/consulta i/o comentari: mushing@fceh.cat 

mailto:mushing@fceh.cat

