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Campionat de Catalunya Múixing Terra 2018/2019 

 
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 15 de Desembre de 2018 i Diumenge 16 de Desembre de 2018 

Hora: Dissabte i Diumenge a les 8:30. 

Contacte: canicross.lesfranqueses@gmail.com 

 

Comitè Organitzador 

Director de cursa Toni Alonso 

Director Adjunt Marc Lizandra 

Cap de Pista i Controls David Martínez 

Cap de Sortides i Arribades Albert Barquero 

Secretari de cursa Jonathan López 

Marcatge circuit Ismael Cañas 

Cap Veterinaris Jordi Miró (Clínica Veterinària Les Franqueses) 

Cronometratge Àngel Torrent (Curses.cat) 
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Programa 

Dia Hora Acte Lloc 

28/11/2018 12:00h Apertura Inscripcions FCEH 

11/12/2018 23:59h Tancament Inscripcions FCEH 

12/12/2018 20:00h Publicació d’Inscrits FCEH 

13/12/2018 20:00h Fi Reclamació d’Inscrits FCEH 

14/12/2018 15:00h Publicació horaris sortides i dorsals Secretaria 

14/12/2018 16:00h Apertura circuit per fer a peu/bici Circuit 

14/12/2018 18:00-20:00 Entrega dorsals i control veterinari Pàrquing Terra 

15/12/2018 06:30-7:30 Entrega dorsals i control veterinari Pavelló Esportiu 

15/12/2018 08:00 Múixer meeting Pavelló Esportiu 

15/12/2018 08:30 Sortida 1r participant Circuit 

15/12/2018 11:30 Tancament circuit Circuit 

15/12/2018 12:00 Publicació classificació provisionals Pavelló Esportiu 

15/12/2018 13:00 Publicació de resultats oficials i 
sortides 2a màniga 

Pavelló Esportiu 

15/12/2018 12:30-15:00 Dinar de Germanor Consell del Poble de 
Corró d’Amunt 

16/12/2018 08:30 Sortida 1r participant Circuit 

16/12/2018 11:00 Demostració DogFrisbee Camp de Fútbol 

16/12/2018 11:30 Demostració Rescat Camp de Fútbol 

16/12/2018 11:30 Tancament circuit Circuit 

16/12/2018 11:30 Publicació de resultats oficials Pavelló Esportiu 

16/12/2018 12:00 Entrega de premis Pavelló Esportiu 

S’han de respectar els horaris establerts, especialment el Control Veterinari i la seva hora de tancament,                
tenint en compte que una vegada tancat el control no es podrà realitzar essent motiu de desqualificació,                 
llevat que existeixi causa de força major degudament justificada i així valorada pel Delegat Tècnic. 

*Aquests horaris estan subjectes a possibles modificacions d’última hora. 

 



 

 

Article 1. Organització. 
1. La Federació Catalana d’Esports d’Hivern i el Club Canicross Les Franqueses           

organitzen el Campionat de Catalunya de Múixing Terra els dies 15 i 16 de              
Desembre a Les Franqueses del Vallès. 

 

2. Aquesta prova estarà organitzada d’acord amb el Reglament del Campionat de           
Catalunya Mushing Terra i en l’especificat en ell conforme a les instruccions            
presents. Trobareu el reglament al següent enllaç. 

 

Article 2. Participants admesos. 
1. La prova està oberta a tots els esportistes amb llicencia de la FCEH en la               

modalitat de Múixing i Canicross, vàlida per la temporada 2018/19 i aquells            
esportistes que tramitin la Llicencia de Dia a través de la plataforma            
d’inscripcions de la FCEH. 

 

2. Serà obligatori per a tots els esportistes presentar en el control veterinari el             
DOCUMENT DE DECLARACIÓ DE GOSSOS EN COMPETICIONS que es pot          
descarregar de la pàgina web de la FCEH o des del següent enllaç             
http://www.fceh.cat/pdf/FCEH_62_declaracio_gossos_en_events.pdf 

 

3. L’esportista haurà de presentar en el Control Veterinari la Cartilla de Vacunació o             
Passaport, actualitzat anualment, firmat i amb el segell d’un veterinari col·legiat,           
amb el certificat de microxip obligatori. 

 

4.  Les vacunes obligatòries són: 
a. La antiràbica 
b. La polivalent (front parvovirosis, leptospirosis, moquillo caní i hepatitis         

canina, com a mínim) 
c. Front a Bordetella bronchiseptica, tipus EURICAN PNEUMO (Merial,        

Grupo Sanofis), Novivac KC (MSD) o BRONCHI-SHIELD (Zoetis). 
 

En cas de ser la primera vegada que es vacuni de qualsevol de les anteriors malalties,                
la vacuna haurà d’administrar-se amb un mínim de vint-i-un dies abans de la             
prova. 

La vacunació front a Bordetella haurà de ser posada almenys quinze dies abans de la               
prova. La resta de les vacunes és recomanable posar-les quinze dies abans de             

 

http://www.fceh.cat/competicio/esports-de-traccio
http://www.fceh.cat/pdf/FCEH_62_declaracio_gossos_en_events.pdf


 

la prova. 

 

5. Els gossos nòrdics hauran de presentar el document que acrediti la seva            
inscripció en un llibre genealògic reconegut oficialment a Catalunya o qualsevol           
entitat internacional reconeguda a aquests efectes. 

 

6. Els gossos que no estiguin en condicions de salut adequades per la seva             
participació, a criteri del Veterinari de la prova, no seran admesos. 

 

7. Cap gos podrà participar en dos modalitats o categories. 
 

Article 3. Categories 
 

● DCMJ/DCWJ Canicròs 1 gos. Homes|Dones Júnior 
● DCM/DCW Canicròs 1 gos. Homes|Dones 
● DCMV/DCWV Canicròs 1 gos. Homes veterans|Dones veteranes 
● DS1J Scooter 1 gos. Júnior 
● DS1 Scooter 1 gos 
● DS2 Scooter 2 gossos 
● DBMJ/DBWJ Bikejoring 1 gos. Homes|Dones Júnior 
● DBM/DBW Bikejoring 1 gos. Homes|Dones 
● DBMV/DBWV Bikejoring 1 gos. Homes veterans|Dones veteranes 
● DR8 Vehicle amb vuit gossos 
● DR6 Vehicle amb sis gossos 
● DR4 Vehicle amb quatre gossos 
● DR4J Vehicle amb quatre gossos Junior 
● DS1N Scooter 1 gos nòrdic 
● DS2N Scooter 2 gossos nòrdics 
● DBMN/DBWN Bikejoring 1 gos nòrdic. Homes|Dones 
● DR8N Vehicle amb vuit gossos nòrdics 
● DR6N Vehicle amb sis gossos nòrdics 
● DR4N Vehicle amb quatre gossos nòrdics 

 
1. A cada categoria hauran de competir com a mínim tres (3) participants. Si el nombre d’inscrits en una 
categoria és inferior a tres s’agruparan conforme a l’establert al Reglament de Mushing vigent per la 
temporada 2018-19 de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern. 
 
 
 
 

 



 

 
 
Article 4. Inscripcions. 
 

1. Les sol·licituds d’inscripcions hauran de realitzar-se a través de la Extranet de la 
Federació Catalana d’Esports d’Hivern. Podran tramitar-se fins a les 23:59 del 
dia 11 de desembre de 2018. 

 
2. El preu de la inscripció és de 20,00€ amb un màxim de dues categories. 

 
3. Les inscripcions per a menors d’edat hauran d’anar acompanyades d’una 

autorització dels pares o tutors legals manifestant que el menor esta en plenes 
facultats físiques per a la pràctica de l’esport amb total normalitat i que no pateix 
cap malaltia que no deixi que pugui practicar l’esport de múixing. 

 
4. Els esportistes no federats hauran de realitzar la inscripció juntament amb 

Llicència de Dia (LLD) que te un cost de 10,50€ a través del següent enllaç de la 
FCEH: http://fceh.playoffinformatica.com/CompeticionsWeb.php 

 
5. Solament es podrà modificar categoria fins a un dia abans de la publicació de la 

llista de dorsals i horaris de sortida. 
 

6. Una vegada començada la prova no es podrà canviar cap gos. 
 

7. El Jutjat de la prova podrà, en aplicació dels reglaments, no autoritzar la 
participació de qualsevol gos o equip. 

 
8. La inscripció en més d’una categoria no garanteix que hi hagi temps suficient 

entre una categoria i una altre per poder participar. Encara que la organització 
intentarà facilitar la participació dintre de les possibilitats. 

 
9. L’anul·lació de la inscripció per part d’un esportista no implicarà en cap cas la 

devolució de l’import de la quota d’inscripció. 
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Article 5. Ordre de sortida. 

1. L’ordre de sortida serà anunciat per l’organitzador del Campionat en la publicació            
de l’horari de sortida i dorsals. 

 
2. L’interval de sortida entre tots els esportistes de les categories serà de 2 minuts              

per a DR6 i DR8 i 1 minut per la resta. En la categoria Canicross la sortida podrà                  
donar-se amb tots els participants en massa o en intervals de 30 segons a criteri               
del Delegat Tècnic 

 

3. Els intervals entre categories seran de 4 minuts. 
 

4. El Jurat de la prova podrà variar aquests intervals sota el seu criteri notificant-lo              
a totes les parts. 

 

5. S’haurà de tenir en compte que el procediment de sortides i les seves             
penalitzacions es regiran, en primer lloc per la normativa FCEH i en tot el no               
especificat en aquesta per la normativa de curses de la IFSS. 

 

6. Qualsevol dels punts anteriors pot ser modificat si el Delegat Tècnic així ho             
considera. 

 

Article 6. Senyalització. Pista. 

1. Un participant amb el seu equip haurà de recórrer la totalitat del circuit establert.              
Si un tir se surt de la pista, el conductor haurà de reconduir-lo, sense perjudici de                
la resta de participants, fins al lloc on va deixar la pista. 

 

2. Si a causa d’un error que el Director de Cursa entengui que sigui involuntari, un               
equip retalla el recorregut, s’establirà un temps medi calculat pel recorregut pel            
que hagi estalviat l’equip i se li sumarà triplicat al seu temps de cronometratge. 

 

3.  La senyalització es realitzarà de la següent manera: 
a. Gir a la dreta: amb un panell vermell rodó situat a la part dreta de la pista. 
b. Gir a l’esquerra: amb un panell vermell rodó situat a la part esquerra de la               

pista. 
c. Avanç recte: amb un o dos panells Blaus rodons en un o dos costats de la                

pista. 

 



 

d. Perill: Amb un o dos panells grocs en un o ambdós costats de la pista. 
e. 30m de la sortida: dos indicatius de distància. 
f. 800m de l’arribada: disc indicatiu de distància. 

Article 7. Trofeus. 

1. S’atorgarà el títol, amb el corresponent diploma, de Campió de Catalunya sobre            
Terra al guanyador final després de la suma dels temps obtinguts en les dues              
mànigues, en cada una de les categories, així com un trofeu a cada un dels tres                
primers classificats de les mateixes. 

 

2. El guanyador no tindrà dret a títol de Campió de Catalunya quan en la seva               
categoria no hi hagi menys de tres participants en la sortida de la segona              
màniga. 

 

3. En cas d’empat davant dos o més participants, figurarà en primer lloc aquell que              
tingui el número de dorsal més alt, però amb la qualificació ex aequo, obtenint              
tots el mateix trofeu. 

 

Article 8. Temperatures. 

1. Serà d’aplicació segons l’establert al Reglament General de Múixing i Canicross           
FCEH 2018-19. 

 

Article 9. Circuits. 

1. El circuit presenta un recorregut de 4,4 km per a totes les categories. Des del               
següent enllaç  es pot accedir al circuit:  

 

Article 10. Assegurança de RC. 

1. Al inscriure’s l’esportista declara conèixer i acceptar el present reglament i es fa             
responsable de qualsevol dany que pugui provocar ell i els seus gossos a tercers              
durant el desenvolupament de la competició, incloent aquesta, el període que           
comprèn des de 30 minuts abans del Control Veterinari fins a 30 minuts després              
de l’entrega de trofeus. 

 

2. L’Organitzador no es fa responsable de cap dany que puguin ocasionar gossos o             
esportistes durant el transcurs de la mateixa i en els moments previs i posteriors.              
Quedant així comprés i acceptat per qualsevol esportista que s’inscrigui en el            
Campionat de Catalunya. 

 

3. L’esportista serà responsable en tot moment dels seus gossos, des de l’arribada            

 

https://es.wikiloc.com/rutas-trineo-de-perros/campionat-catalunya-muixing-terra-2018-29874780


 

al lloc de competició fins la seva marxa. No està permès tenir gossos deslligats              
ni abans, ni durant, ni després de la prova. 

 

Article 10. Reclamacions: 
1. Les reclamacions es faran d’acord amb el que el Reglament General de Mushing             

i Canicross de la FCEH. 
 

Article 11. Informació addicional 

 

Ubicació de la prova 
 

La zona esportiva municipal de Corró d'Amunt, al municipi de Les Franqueses del             
Vallès (Vallès Oriental, Barcelona), és 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  

 

Serveis 

- Àrea d'aparcament  i  zona de stake out delimitada. 
- Control veterinari a càrrec de Clínica Veterinària Les Franqueses 
- 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. 
- Servei d’avaluació post cursa pels gossos a càrrec de Vet&Run. 

 

 

https://goo.gl/maps/TYLprT8FcEr


 

 

 

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 en tot moment i respecteu la normativa de les             
instal·lacions. 

- Recolliu els excrements dels vostres gossos. Trobareu papereres en diversos 
punts on podreu dipositar les deposicions del animals així com les deixalles 
generades (gots de plàstic, ampolles, tovallons de paper...). 

- 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. 

- No es permès deixar córrer els gossos pels camps contigus al aparcament.  
- Es procedirà a la desqualificació de l'equip que infringeixi qualsevol de les            

obligacions anteriors. 
- La inscripció implica el coneixement i acceptació de tota el reglament 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 DT el mateix dia de la prova. 

 

 


