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REGLAMENT PROVES OPEN INCLUSIVES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL 

Les proves Open inclusives amb esportistes amb diversitat funcional estan 
organitzades per la Federació Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH) a través del seu 
Comitè de Múixing i Canicròs d’acord amb el present reglament en la modalitat 
d’esprint. 

Les proves Open inclusives amb esportistes amb diversitat funcional es regiran 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 serà 
d’aplicació el Reglamento General de Pruebas de Mushing de la RFEDI i la IFSS. 

La participació d’un conductor, així com la figura del Guia, en una prova Open inclusiva 
amb esportistes amb diversitat funcional implica l’acceptació de tots i cadascun dels punts 
d’aquest Reglament. 

Les proves Open inclusives amb esportistes amb diversitat funcional estan obertes a 
qualsevol raça de gos. 

Tots els participants de les proves inclusives amb esportistes amb diversitat funcional 
hauran de córrer amb un Guia com a mesura preventiva i de seguretat. 

1. CATEGORIES 
1.1 Les classes i categories s’estipularan de la següent forma i sense diferenciar entre 
sexe i edat: 

Categoria 1 – Esportistes amb discapacitat visual. 

Categoria 2 – Esportistes amb discapacitat intel·lectual. 

Categoria 3 – Esportistes amb paràlisi cerebral o altres malalties que afectin la 
coordinació i el control muscular. 

Categoria 4 – Esportistes amb estatura baixa (nanisme). 

Categoria 5 – Esportistes amb amputacions. Els esportistes en aquesta categoria hauran 
de competir de peu i sense us de cadira de rodes. 

Categoria 6 – Esportistes de pista amb cadira de rodes. 
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1.2 En una cursa, el nombre mínim per obrir una categoria serà d’un únic participant 
sense possibilitat per part de l’organitzador d’unificar categories. 

2. PARTICIPACIÓ I INSCRIPCIONS 
2.1 La participació a les proves inclusives del calendari s’ajustarà a les condicions de 
convocatòria de cadascuna d’elles. 

2.2 Per poder participar a les proves inclusives, tots els Guies participants hauran de tenir 
obligatòriament la Llicència de competició de la FCEH. L’organització, a traves de la 
FCEH, facilitarà la contractació d’una assegurança temporal que cobreixi els horaris de 
convocatòria de la prova als esportistes amb diversitat funcional. Aquesta assegurança 
inclou la cobertura obligatòria a l’esportista i la cobertura en Responsabilitat Civil que 
inclou els gossos en competició. 

2.3 S’admet la participació com a Guies de tots els corredors/conductors catalans, els de 
la resta de l’estat espanyol i d’altres estats. 

2.4 Els guies catalans hauran d’estar en possessió de la Llicència Federativa catalana. Els 
guies espanyols hauran d’estar afiliats a una territorial i estar en possessió de la Llicència 
Estatal de la RFEDI. Els guies estrangers hauran de tenir la corresponent Llicència estatal 
reconeguda per la IFSS. 

2.5 La quota màxima d’inscripció es fixa en un màxim de 25,00€ per corredor més guia i 
dia, que haurà de ser ingressada al compte corrent que la FCEH determini i dins dels 
terminis establerts. 

2.6 Els participants i guies menors d’edat hauran de presentar una autorització paterna al 
recollir el dorsal. 

3. PREMIS I TÍTOLS 
Els Clubs organitzadors de proves hauran d’entregar com a mínim, premis o trofeus als 3 
primers classificats de cada categoria constituïda. 
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