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1. PRESENTACIÓ:  
 
El múixing es l’esport de trineus arrossegats per gossos, a ‘actualitat es realitza en dues 
modalitats, sobre terra i sobre neu. En el nostre cas desenvoluparem el múixing sobre terra.  
 
Des de els seus inicis el múixing es un esport que no ha parat de créixer, y s’ha estes la seva 
practica en molts països, inclòs Espanya, sota la tutela de la Real Federació Española de 
Deportes de Invierno a nivell estatal i la Federació Catalana d’Esports d’Hivern a nivell català.  
A nivell internacional dir que cada cop hi ha presents mes països del continent sud americà.  
  
 
2. ANTECEDENTES: 
 
La Federació Catalana d’Esports d’Hivern, des de els inicis del múixing al nostre país, ha donat 
integrament el seu suport a aquest esport organitzant i convocant any rere any la lliga i 
campionats de Catalunya de terra i de neu, a mes a mes essent la organitzadora per 
excel·lència del campionat d’Espanya de múixing en neu,a Baqueira Beret.  
La FCEH, ha sigut la pionera en organitzar a Espanya i Catalunya els campionats de canicross i 
bikejoring.  
 
 
El club AEM es el club pioner en l’esport federat del múixing, el primer club dels socis i per als 
socis de la historia del nostre esport a Catalunya i Espanya, es per axó que comptem amb una 
llarga trajectòria i experiència organitzant esdeveniments i competicions amb un relleu 
generacional que ha anat passant de socis a socis. Molt probablement els equips de gran format 
que podíem veure fa anys enrere a minvat però cal dir que el nostre esport esta creixent i es 
gràcies als equips petits de persones que volen competir amb el seu gos en disciplines com el 
canicross i el bikejoring, així dons només cal donar una empenta a tot aquest volum de gent i 
aficionats i continuar treballant per ells com hem fet des de els primers anys.  
 

 

3. DIFUSIÓ:  
 
La difusió de la prova es farà a través dels departaments de premsa de la FCEH i del propi club, 
mitjançant els mitjans següents:  

• Cartells informatius dels campionats repartits per la zona d’influència de la cursa.  
• Enviament d’informació via mail als clubs i federacions.  
• Campanya de radio i premsa escrita.  
• Enviament d’imatges de la cursa a TV autonòmica  i local. 
• Presentació als mitjans la setmana abans de la cursa. 
• Xarxes socials com Facebook, Instagram i pagines web de la FCEH i AEM.  

 
 

4. LOCALIZACIÓ:  

 
La Pobla de Cérvoles es una localitat de la comarca de Les Garrigues, situada a l’extrem 
occidental de la plana d’Urgell, a 670 metres sobre el nivell del mar y a 52 Km. de la ciutat de 
Lleida, i a 64 de Tarragona, i a 7,5 kms de la sortida 8 (L’Albi) de la AP-2. 



 
El seu terme te una extensió de 61,92 Km2 i es l’únic municipi de la comarca declarat zona de 
muntanya.  
 
A la Pobla de Cérvoles ja s’hi han celebrat altres proves de múixing com ara, copa d’Espanya, 
proves d ela lliga catalana de múixing i proves privades.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. INSCRIPCIONS:  

Les sol·licituds d'inscripció per a la prova del CAMPIONAT DE CATALUNYA DE MUIXING 

TERRA podran efectuar-se fins a les 24: 00h del dia 07 de Novembre de 2019 a través de 

l'extranet de la FCEH, mitjançant els clubs.  

El pagament de la inscripció es realitzarà de forma conjunta el Club mitjançant transferència 

bancària al compte de la FCEH (Federació Catalana d'Esports d'Hivern), amb la mateixa data 

límit que la indicada en el paràgraf anterior sobre la inscripció de l'esportista a través de 

l'extranet. Compte FCEH de La Caixa: ES08 2100 2890 47 0200 054549 
 

El preu de la inscripció es fixa en 25,00 €. Aquest preu inclou la inscripció a dues categories. 

* La inscripció a les categories infantils serà gratuït. 



** Si l'esportista vol participar en una tercera o més categories haurà de realitzar el pagament de 

25,00 € addicionals, per cada categoria.  

El pagament de més d'una modalitat no garanteix el que hi hagi temps suficient entre una 

categoria i una altra per poder participar. No obstant això, el Comitè Organitzador intentarà 

facilitar en la mesura del possible. 

 

INSCRIPCIONS PER A NO FEDERATS:  

Formalització de la inscripció + llicència de dia 
 

1. Mitjançant l’enllaç següent � http://www.fceh.cat/competicio/inscriu-te/  

2. O be, entrar en la plana web de la FCEH i accedir al menú: competició � inscriu-te 

 

6. HORARIS:  
 
PROGRAMA HORARI 
  

Dia Hora Acte Lloc 

7.11.2019 00,00 Tancament inscripcions Secretaría FCEH 

8.11.2019 17,00 Publicació llista inscrits FCEH- AEM 

13.11.2019 17,00 Publicació dorsals i Hores de Sortida FCEH-AEM 

15.11.2019 18,00 Control Veterinari i entrega dorsals Secretaria cursa 

16.11.2019 07:00-09:00 

07:00-08:45 

08:45 

09:30 

12:00 

Cumplimentació inscripcions (Sponsors)   

Control veterinari i entrega dorsals 

Reunió Delegats d’equip (Musher meeting) 

Sortida 1er. Participant 

Publicació de resultats 

Secretaria Cursa 

La Pobla de Cérvoles 

17.11.2019 08,00-08,45 

08,00 

09,00 

12,45 

13,30 

Control veterinari 

Reunió Delegats d’Equip (Musher meeting) 

Sortida 1er. Participant 

Publicació de resultats 

Entrega de premis cursa 

Secretaria Cursa 

La Pobla de Cérvoles 

 
 
 



7. CIRCUIT: 6.25km (llarg) + 2.1km (curt)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. CATEGORIES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA DISTANCIA DEL 
CIRCUIT 

DCMY 2.1km 
DCWY 2.1km 
DCMJ 2.1km 
DCWJ 2.1km 
DCM 6.25km 
DCW 6.25km 

DCMV 6.25km 
DCWV 6.25km 
DBMJ 2.1km 
DBWJ 2.1km 
DBM 6.25km 
DBW 6.25km 
DBMV 6.25km 
DBWV 6.25km 
DS1Y 2.1km 
DS1J 2.1km 
DSM1 6.25km 
DSW1 6.25km 
DS2 6.25km 

DR2Y 2.1km 
DR4J 6.25km 
DR4 6.25km 
DR6 6.25km 
DR8 6.25km 



9. PREMIS 

 
Es lliuraran als 3 primers classificats de cada categoria constituïda, segons el reglament dels 

campionats de Catalunya inclòs a la FCEH.  

 

10. MITJANS HUMANS I MATERIALS I INSTAL·LACIONS:  

Personal: 

L'Organització comptarà amb el personal de pista necessaris per al muntatge, control i 

organització de la cursa. 

o Per al Control Veterinari disposarem d'un equip de 3 veterinaris per controlar i atendre els 

gossos participants. 

o El cronometratge es durà a terme per una empresa acreditada. 

o Disposarem de servei metge o infermera a l’ambulància. 

o Els delegats tècnics i jutges nomenats per la FCEH 

 

Material e instal·lacions: 

o Material de senyalització i marcatge.   

o 1 vehicle a disposició del Delegat Tècnic 

o 1 vehicle 4x4 

o 3 carpes par a Direcció de cursa i control veterinari 

o Equip de megafonia 

o Serveis a Stake-Out 

 

11. PERMISOS Y ASSEGURANÇES: 

o Permís de L’ Ajuntament de La Pobla de Cérvoles 

o Permís de la Diputació de Lleida 

o Permís del Departament de Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. 

o Assegurança de Responsabilitat Civil a nom de l’AEM por un import de 
600.000,00 €. 

 

12. MENJAR I DORMIR:  
 

RESTAURANTS DE La Pobla de Cérvoles 



El municipi disposa d'un local social que té menjador i un ampli bar, que ofereixen menjars. 

El Vilosell situat a 5km disposa de diversos restaurants i oferta gastronòmica.  
 

ALLOTJAMENTS:   

 
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0051601.xml  
http://poblacervoles.ddl.net/turisme.php?lang=es 
https://www.escapadarural.com/que-hacer/la-pobla-de-cervoles 
https://www.escapadarural.com/casas-rurales/la-pobla-de-cervoles 
 
  

El Vilosell, situat a 5 km, disposa de diversos hotels i a 13 km a Vilanova de Prades hi ha un 

Càmping con bungalows – www.serradeprades.com 

 

13. SPONSORIZACIÓ:  

 
o El pressupost de la cursa es cobrirà exclusivament amb els imports que es recaptin 
dels patrocinadors, les subvencions i les inscripcions de cursa.  

 

14. INFORMACIÓ i CONTACTE:  
 
Tota la informació i contacte es dura a terme a través de la FCEH i el club AEM.  
 

aem@mushing.info    info@fceh.cat 


