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ARTICLE 1. Pròleg
1.1.

1.2.

1.3.

La definició de canicròs és la d’efectuar un recorregut senyalitzat de camins
per muntanya en el mínim de temps possible acompanyat d’un gos lligat mitjançant un arnés i una línia de tir amortiguada.
El propòsit d’aquest reglament és regular les competicions dins l’àmbit català i
dins del marc de les competicions oficials de Canicròs de la Federació
d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC).
L’objectiu de la competició és promoure l’esport entre els esportistes i els organitzadors de proves i fomentar-ne la seva pràctica de forma competitiva,
mitjançant els Campionats de Catalunya i la Copa Catalana.

ARTICLE 2. Organització del calendari
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) obrirà cada any
la convocatòria entre totes les seves entitats afiliades per formar part del calendari oficial i escollirà aquelles que n’hagin de formar part
Les entitats hauran de presentar la sol·licitud en el termini establert.
Qualsevol sol·licitud de competició presentada per formar part dels calendaris
oficials de la FEEC, no podrà tenir com a responsable de la prova una persona que tingui incoat un expedient disciplinari davant els òrgans jurisdiccionals
esportius de la FEEC o al Tribunal Català de l’Esport.
L’Àrea Tècnica Esportiva de la FEEC és la responsable de rebre les
sol·licituds per participar al calendari FEEC i donar resposta a les Entitats
sol·licitants.
L’Àrea Tècnica Esportiva de la FEEC designarà les proves oficials dels calendaris d'entre les organitzacions que ho sol·licitin.
L’Àrea Tècnica Esportiva de la FEEC són els responsables de organitzar tots
aquells aspectes relacionats amb les competicions de Canicròs
L’Àrea Tècnica de la FEEC te autoritat tècnica respecte a totes les competicions de Canicròs incloses al calendari FEEC.

ARTICLE 3. Competicions oficials de Canicròs
3.1.

La FEEC a través de l’Àrea Tècnica Esportiva és competent per assignar i
autoritzar els següents tipus de competició de Canicròs :
• Campionat de Catalunya de Canicròs.
• Copa Catalana de Canicròs
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ARTICLE 4. Participació i Puntuació en competicions FEEC
4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

Per participar a les curses de Canicròs cal estar en possessió de la llicència
anual vigent apta per la competició expedida per la FEEC. També podran
prendre part a les curses els posseïdors de la tarja temporal de la FEEC.
Per puntuar i classificar-se a la Copa Catalana caldrà fer-ho amb la llicència
anual expedida per la FEEC.
Per classificar-se als Campionats de Catalunya caldrà fer-ho amb la llicència
anual expedida per la FEEC en la modalitat corresponent al Canicròs així com
disposar del veïnatge civil català.
Podran participar a qualsevol cursa oficial aquells esportistes que a 31 de
desembre de l’any en curs tinguin 18 anys. Els menors de 18 anys hauran
de dur a l’organització de la cursa una autorització dels pares o tutors a l'hora
de fer la inscripció.

ARTICLE 5. Categories
5.1.

5.2.

S’estableixen les categories i subcategories masculines i femenines següents:
• Junior: 18, 19 i 20 anys
• Absoluta: A partir de 21 anys
Té les següents subcategories:
oSub23: 21, 22 i 23 anys
oSènior: 24 fins 39 anys
oVeterà: 40 fins 49 anys
oMàster 50: 50 fins 59 anys
oMàster 60: a partir de 60 anys.
L’edat del participant serà la que tingui a 31 de desembre de l’any de la competició.

ARTICLE 6. Gossos
6.1.

S’admet la participació de totes les races de gossos, sempre i quan estiguin
en bona forma física i superin el control veterinari, en el cas que n’hi hagi.

6.2.

Els gossos participants hauran de tenir com a mínim 1 any i un màxim de 10
anys d’edat el dia de la cursa, tenir les vacunacions obligatòries al corrent
(degudament segellades i signades per un veterinari col·legiat) i dur implantat
el microxip obligatori.

6.3.

Les vacunes obligatòries són:
o L’antiràbica,
o La polivalent (front a parvovirosis, leptospirosis, moquillo cani i
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hepatitis canina, com a mínim)
o Front a Bordetella bronchiseptica, tipo Pneumodog o Novivac KC.
6.4.

En el cas de ser la primera vegada que es vacuni front a qualsevol de les
anteriors malalties, la vacuna s’haurà d’administrar amb un mínim de vint-i-un
dies abans de la prova. La vacunació front a bordetella haurà de ser
administrada almenys quinze dies abans de la participació a la cursa. La resta
de les vacunes es recomana posar-les quinze dies abans.

6.5.

No s’admetrà la participació de gossos manifestament perillosos (no ens
referim a races sinó a exemplars concrets). Els gossos conflictius (no
perillosos), és a dir aquells que tenen reaccions estranyes davant altres
gossos en determinades circumstàncies, hauran de prendre la sortida amb
morrió o bé fer-ho en darrer lloc del grup. La informació relativa a incidències
amb gossos concrets s’inclourà a l’expedient del corredor.

6.6.

El propietari del gos ha d’estar cobert per una Assegurança de
Responsabilitat Civil (A.R.C.) en cas de que el gos fes mal a tercers.

6.7.

S’admet la participació de gosses en zel. No obstant s’ha de comunicar l’estat
de la gossa a l’organització en el moment del control veterinari en el cas que
n’hi hagi. Les gosses en cel hauran de prendre la sortida en darrer lloc del
grup

6.8.

No es pot canviar el gos a una mateixa prova, encara que consti de dues
mànegues. Es sancionarà amb desqualificació.

6.9.

En cas de que hi hagi gosses en zel s’haurà de comunicar a l’organització i
sortiran en última posició del seu calaix o en l’últim calaix segons valori
l’organització.

6.10. Control Veterinari, en el cas que l’Entitat organitzadora tingui previst aquesta
figura.
6.10.1. S’obrirà als participants almenys 1 hora abans de l’inici de la competició
i hi participaran com a mínim 1 veterinari + 1 veterinari o ATV.
6.10.2. Tots els equips hauran de passar el control veterinari obligatori abans
de l’inici de la prova. Per això serà responsabilitat del corredor presentar-se al
lloc de la cursa amb antelació suficient per passar el control, d’acord al
programa previst per l’Organitzador i que constarà en el reglament de la prova.
6.10.3. Durant el control el veterinari de cursa certificarà el bon estat de salut
general del gos i la seva aptitud per córrer.
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6.10.4. El corredor haurà de presentar durant el control veterinari les cartilles
de vacunacions al corrent, signades i segellades per un veterinari col·legiat, així
com el certificat d’implantació del microxip obligatori.
6.10.5. Els gossos que hagin superat el control seran controlats per l’equip
veterinari, contemplant la possibilitat de ser marcats amb un petit punt de
pintura (no perjudicial) per evitar el canvi de gossos entre el control i la sortida o
entre mànegues (en curses a dues mànegues).
6.10.6. Els gossos que no hagin superat el control veterinari no podran
participar a la prova. Hauran d’abandonar immediatament la zona de la
competició i les seves instal·lacions aquells gossos que no compleixin amb les
normes de vacunació i en els que hi hagi sospita de malaltia infecte-contagiosa
i aquells gossos que, per criteri de l’equip veterinari de carrera, així es disposi.
ARTICLE 7. Inscripcions
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

La inscripció a les proves del calendari de Canicròs FEEC, s’obriran com a
mínim 30 dies abans de la celebració de la prova.
Les inscripcions es faran obligatòriament a través de la plataforma de la FEEC.
Pel bon funcionament de la competició les entitats obriran un mínim de 150
inscripcions per a cada cursa.
El tancament de les inscripcions es realitzarà 7 dies naturals abans de la cursa, preferentment.
L’organització es pot reservar els dorsals que cregui oportuns per als seus
compromisos.
Qualsevol esportista en possessió del carnet federatiu que tingui incoat un
expedient disciplinari davant els òrgans jurisdiccionals de la FEEC o al Tribunal Català de l’Esport, no podrà puntuar a les proves de Copa Catalana i Circuit ni optar al campionat de Catalunya de cap modalitat esportiva reconeguda per la FEEC.

ARTICLE 8. Premis
8.1.

En el supòsit que les curses estiguin dotades de premis en metàl·lic i/o
obsequis, aquests premis hauran de ser iguals per tots dos gèneres.
L’incompliment d’aquest article, considerat de molt greu, suposarà la pèrdua
de la subvenció de la FEEC, així com l’exclusió de la cursa en properes
edicions.

ARTICLE 9. Característiques de les proves
9.1.

Els circuits de les proves seran entre un mínim de 6 kms i un màxim de 12
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kms. Si el circuit està compost per voltes a un mateix recorregut, es permetrà
un màxim de dues voltes al mateix circuit per completar el recorregut de la
prova.
9.2. Durant el recorregut es situaran controls d'avituallament, en una distància no
superior a 3 Km entre ells, així com en finalitzar la prova. Aquests
avituallaments disposaran com a mínim d'aigua, tant per als corredors com
per als gossos.
9.3. En totes les modalitats els trams pavimentats (asfalt, ciment, etc.) no poden
superar el 15% del total del recorregut.
9.4. La temperatura i la humitat es mesurarà a la zona de sortida 30 minuts abans
de l’inici, a l’ombra i a cinquanta centímetres del nivell del terra com a màxim.
S’anotaran la temperatura i humitat màximes i mínimes al llarg de tota la
prova. Quan la situació sigui anticiclònica, s’haurà de tenir en compte la
possibilitat d’inversió tèrmica i s’haurà de mesurar també la temperatura i
humitat a la part més alta del circuit, tenint en compte el resultat més alt dels
dos punts de mesura.
Una vegada donades les màximes i mínimes, l’organització i el Delegat
Tècnic de la prova prendran la següent decisió:
o Temperatura menor de 16ºC: la competició es desenvoluparà
normalment.
o Temperatura igual o major a 16ºC, i inferior a 18ºC: la distància no
superarà els 6 kms.
o Temperatura igual o major a 18ºC i inferior a 22ºC la distància no
superarà els 3 kms.
o Temperatura igual o major a 22ºC: no es permetrà cap sortida.
9.5. Si la temperatura arriba als 18ºC i la humitat fos superior al 85%, el Jurat de
Cursa convocarà una reunió en la que el veterinari de la carrera decidirà el
més convenient. En el cas de no haver-hi veterinari serà el Jurat de Cursa qui
ho decidirà.
9.6. L’opinió dels veterinaris, en el cas que n’hi hagi, prevaldrà sobre qualsevol
altra opinió. El factor principal de decisió sempre serà el benestar dels
animals.
9.7. Depenent de la pista de carrera (per exemple: secció àmplia sota el sol o
altres circumstàncies), el Delegat Tècnic podrà decidir distàncies més curtes o
altres mesures que repercuteixin beneficiosament en l’esport, inclús si no
s’arriben a les temperatures màximes anteriors.
9.8. Les proves no es cancel·laran en cas de pluja, tret de condicions extremes.
9.9. Al llarg del recorregut l'organització de la prova, ha de preveure tantes
persones de control de pas com facin falta per garantir el bon funcionament
de la prova, pel bon compliment del reglament i per orientar als corredors en
els punts conflictius. Els controls de pas, prendran nota dels dorsals dels
corredors al seu pas pel control, Aixa com de les irregularitats que observin,
comunicant-les als àrbitres de la cursa.
9.10. L'organització de les proves ha de garantir el servei de rescat en cas
d'accident, per això haurà de comptar amb mitjans de comunicació entre els
diversos controls i l'organització, a més de comptar amb la cobertura
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d'especialistes.
ARTICLE 10. Campionat de Catalunya
10.1. Campionat de Catalunya de Canicròs Individual FEEC
• El Campionat de Catalunya de Canicròs FEEC, es disputa a una sola prova.
• Aquesta prova premia el millor resultat del recorregut en totes les categories
masculina i femenina.
• Aquesta prova no podrà coincidir amb cap altra prova de les que formen la
Copa Catalana de Canicròs.
• Per competir al Campionat de Catalunya de Canicròs, els participants hauran
d’estar en possessió de la llicència anual vigent apta per la competició de Canicròs expedida per la FEEC i tenir veïnatge civil català.
10.2. Categories
• S'establiran les següents categories i subcategories tant masculines com
femenines
• Junior: 18, 19 i 20 anys
• Absoluta: A partir de 21 anys
Té les següents subcategories:
oSub23: 21, 22 i 23 anys
oSènior: 24 fins 39 anys
oVeterà: 40 fins 49 anys
oMàster 50: 50 fins 59 anys
oMàster 60: a partir de 60 anys.
10.3. Material obligatori
Els equips participants hauran d’anar equipats amb el següent material obligatori.
L’organització podrà fer un control de material en qualsevol moment.
10.3.1. Collar del gos. Obligatori l’ús del collar. Estan prohibits els collars
d’ensinistrament i/o metàl·lic.
10.3.2. Cinturó de canicròs i mosquetó, per la cintura del corredor. Ha de ser
còmode pel corredor i permetre acoblar-hi la línia de tir mitjançant un
mosquetó. Serà obligatori per seguretat disposar d’un mosquetó amb
sistema d’apertura ràpida.
No havent-se homologat models concrets, s’admetrà qualsevol cinturó
que compleixi amb aquestes funcions, tot i que recomanem material específic o bé arnesos lleugers de muntanya.
10.3.3. Línia de tir. Per unir el cinturó del corredor a l’arnés del gos. En cada
extrem s’unirà amb un mosquetó a l’arnés del gos i al cinturó del corre-
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dor en aquest darrer cas haurà de ser d’obertura ràpida. Es recomana
material lleuger, resistent i hidròfug.
Haurà de disposar d’una zona elàstica d’amortidor que absorbeixi els
impactes per evitar lesions a l’esquena del corredor o del gos.
La llargada màxima ha de ser de 3 metres en posició estesa i un mínim
de 2 mt. En cada extrem s’unirà amb un mosquetó al cinturó del corredor
i a l’arnés del gos respectivament.
10.3.4. Arnés de tir. Arnés per al gos. Ha de ser un arnés de tir, tot i que
s’admetran alguns arnesos de passeig sempre que compleixin les següents especificacions:
• Haurà de ser resistent per garantir que el gos no el trenqui i s’escapi.
• Haurà de protegir el gos dels fregaments durant el tir. Per això les zones
de contacte amb la pell del gos hauran de ser de material no abrasiu ni
tallant. Les zones d’impacte (estèrnum i al voltant del coll) hauran de ser
encoixinades. Els equips amb gossos de pèl curt hauran de tenir en
compte especialment aquestes consideracions.
• Haurà de permetre l’extensió normal de les potes del gos sense impediments.
• Disposarà d’una corda en l’extrem final per unir-lo a la línia de tir.
• Es recomanen els arnesos creuats.
• Estaran explícitament prohibits els arnesos de passeig senzills que creuin horitzontalment per davant de les potes davanteres, ja que poden
provocar deformitats i impedeixen la extensió normal de les potes davanteres.
10.3.5. Guants. En previsió de trams complicat en algun circuit i per protegir les
mans del corredor davant eventuals caigudes, es podrà exigir (segons
circuit) l’ús de guants.
10.3.6. Calçat. No es permet calçat amb claus o qualsevol que pugui suposar
un perill pel gos.

ARTICLE 11. Copa Catalana
11.1. Copa Catalana de Canicròs
• La Copa Catalana de Canicròs és una competició individual basada en els resultats obtinguts pels participants en les diverses proves del calendari. La Copa Catalana premia els bons resultats i la regularitat dels participants.
• La Copa Catalana de Canicròs estarà formada per un mínim de tres proves.
• Guanyarà la Copa Catalana de Canicròs el i la participant que acumulin el major nombre de punts en totes les proves descartant el pitjor resultat. En cas
que la Copa Catalana estigui formada per 3 o menys proves s’haurà de puntuar en totes.
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• Per a la classificació final de la Copa Català de Canicròs s’haurà de participar
com a mínim al 50% de les proves, arrodonint a la baixa.
• Per puntuar a la Copa Catalana els participants hauran d’estar en possessió
de la llicència anual vigent apta per la competició de Canicròs, expedida per la
FEEC.
• La puntuació serà d’acord amb la taula de l’annex 1.
• Si hi ha un empat es tindran en compte els següents criteris per a la classificació final:
o Nombre de proves en les que s’ha participat
o El nombre de vegades que s'ha classificat en 1r, 2n, 3r, etc. posició.
o La millor classificació obtinguda en la prova amb major nombre de participants en la seva categoria.
o Si l'empat subsisteix, es consideraran classificats en la mateixa posició;
la següent posició en la classificació quedés deserta en aquest cas. Els
premis serà ex-aequo
• La puntuació per la Copa Catalana de Canicròs es basarà en la classificació
oficial de cada prova que l'entitat organitzadora lliurarà a la FEEC
• Totes les proves de Copa han de tenir obligatòriament recorreguts adaptats a
totes les distàncies i desnivells de cada categoria.
11.2 Categories
S'establiran les següents categories i subcategories tant masculines com
femenines
• Junior
• Absoluta:
o Sub23
o Sènior
o Veterà/na
o Màster 50
o Màster 60
11.3 Material obligatori
És el mateix que s’ha especificat en l’apartat anterior referent al Campionat de
Catalunya.
11.4 Premis
• Es considerarà el Trofeu a l'entitat amb més participació a la Copa Catalana de Canicròs. Obtindrà aquest trofeu l'entitat que sumi més partiwww.feec.cat
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cipacions un cop efectuades totes les proves de la Copa Catalana de
Canicròs. Es tindran en compte totes les categories i que els esportistes estiguin en possessió de la llicència anual vigent apta per la competició expedida per la FEEC.
ARTICLE 12. Jurat de la cursa
12.1. L’organització de cadascuna de les curses haurà de constituir abans de l’inici
de la mateixa el Jurat de la cursa, que estarà format per: el director de la
cursa, un àrbitre (en el cas que s’arbitri), el delegat de la FEEC (en el cas
que hi sigui present) i 1 corredor/a participant a la prova escollit per sorteig.
12.2. Es designarà el President del Jurat tenint present aquest ordre jeràrquic; àrbitre, delegat FEEC, director de la cursa.
12.3. Les funcions del Jurat de la cursa són:
• Atendre les reclamacions que es facin el dia de la cursa.
• Resoldre la reclamació presentada podent fer comparèixer tots els implicats en la reclamació i els testimonis que siguin necessaris abans de
l’entrega de premis.
ARTICLE 13. Organització
L’organització haurà de cobrir les següents funcions:
13.1. Organització abans de la prova
• Disseny de l’itinerari: traçat, marcatge i equipament del mateix.
• Disseny de l’itinerari alternatiu.
• Distribució dels controls tenint en compte una distància màxima entre ells de 5
km. Aquests controls estaran proveïts com a mínim d'aigua o refrescos i un
mínim de dos cubells d’aigua per avituallament per als gossos.
• Fer seguiment de la meteorologia
• Equipaments de la zona d’arribada i sortida
• Dissenyar un mapa amb l’itinerari marcat i el perfil del mateix.
13.2. Rebre i registrar el personal acreditat per la competició.
13.3. Controlar l’accés a les zones d’arribada, sortida i zones restringides, seguint
les indicacions de la Direcció de cursa.
13.4. Presa de temps als controls de pas i a l’arribada.
13.5. Cronometrar la prova i exposar els resultats.
13.6. Tenir cura de la seguretat en tot el recorregut de la prova, i assistir als
competidors que abandonin la competició tenint previstos itineraris de tornada.
13.7. Donar assistència als competidors que abandonin la competició
13.8. Oferir el serveis mèdics i veterinaris, salvament i altres que estiguin pactats.
13.9. Organitzar les cerimònies d’apertura, entrega de trofeus i tancament
13.10. Preveure una zona de vestidors o guardaroba, serveis pels participants, es
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recomanen amb dutxes.
13.11. Funcions dels controls
• L’organització designarà un responsable de cada punt de control
• Els membres de control estaran facultats per denunciar als competidors en el
cas que aquests infringeixin el reglament de competició i informaran als àrbitres o al director de la cursa d’aquestes infraccions. En cap cas el control podrà sancionar o retenir un corredor.
• Els membres del control són els responsables de vetllar per la seguretat dels
competidors a la zona que se’ls ha assignat.
• Els controls estan facultats per indicar la conducta a seguir en tot moment als
participants, com ara:
o En cas d’abandonament: itinerari a seguir.
o En cas de suspensió: itinerari a seguir
o En cas d’accident: socórrer/avisar a direcció de cursa
• Tots els controls i hauran d’estar al lloc indicat 30 minuts abans de l’hora de
sortida de la prova.

ARTICLE 14. Marcatge
14.1. Els recorreguts estaran degudament senyalitzats en la seva totalitat, a ser
possible amb material degradable, amb cintes, fletxes, banderoles o qualsevol
altra marca que un cop acabada la cursa sigui recuperada pels organitzadors;
i es procurarà que els colors de les marques no es confonguin amb l'entorn.
14.2. En especial, es tindrà cura del marcatge de les cruïlles i altres llocs conflictius,
sempre que sigui necessari l'organització ubicarà físicament alguna persona
en aquests llocs, sigui quina sigui la seva naturalesa.
14.3. Distància entre marques de senyalització entre com a mínim 50 metres i com
a màxim 100 metres.
14.4. El marcatge dels trams que preveguin que per temps de pas siguin nocturns,
han de ser marcats amb elements reflectants i/o lluminosos.
14.5. El marcatge s’ha de treure en un termini màxim de 24h des de la finalització
de la prova.
14.6. L’organització ha de revisar el marcatge del circuit el mateix dia de la prova
hores abans.
ARTICLE 15. Infraccions
15.1. Lleus: Es penalitzaran amb 1 h:
• No dur el dorsal en lloc visible
• Modificar la forma o composició del dorsal
• No córrer al darrera del gos.
• No dur el gos lligat.
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• Poc control de l’esportista sobre el gos.
15.2. Greus. Es penalitzaran amb 2 h:
• Anticipar-se al senyal de sortida
• Tallar o escurçar el recorregut sortint de l’itinerari marcat
• Rebre assistència externa fora de les zones d’avituallament indicades
• Estirar el gos.
15.3. Molt greus. Es penalitzaran amb la desqualificació
• No portar alguna peça del material obligatori
• Llençar deixalles fora dels llocs designats
• Fer servir qualsevol mitjà de transport o locomoció durant tot o part
del recorregut.
• No guardar respecte absolut a les més essencials normes esportives de companyonia o de respecte a la natura.
• Qualsevol desconsideració amb els membres de l'organització o
participants de la prova.
• Finalitzar la prova més tard de l’hora de tancament del control
d’arribada, fixada per l’organització.
• Serà motiu de desqualificació, passar pels controls de pas, més tard
de l’hora de tancament del mateix.
• No auxiliar a un corredor accidentat.
• Alterar la senyalització del recorregut.
• Perdre el xip de cronometratge.
• Participar amb el dorsal d’un altre corredor.
• Treure’s la polsera i/o donar-la a un altre corredor.
• Canviar de gos.
• Perdre el gos en algun moment de la cursa.
• Maltractar el gos, propi o aliè.
• Detecció per part del veterinari d’una malaltia contagiosa a un gos.
15.4. El reglament de cada prova podrà contemplar altres sancions específiques,
d’acord amb la potestat normativa i el règim sancionador i disciplinari de la
FEEC.
ARTICLE 16. Reclamacions
16.1. Les reclamacions que es vulguin fer el mateix dia de la cursa han de fer-se
mitjançant l’imprès oficial que la FEEC posarà a disposició dels corredors a
través de l’entitat organitzadora i a l’annex núm. 2 d’aquest reglament.
16.2. Aquesta reclamació s’haurà de presentar al President del Jurat. Té un cost de
50€ que es retornaran en el cas que la reclamació prosperi. En cas que la
reclamació no prosperi s’ingressaran al pressupost del Comitè de Canicròs o
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a l’Àrea Tècnica de la FEEC.
16.3. El President del Jurat haurà de reunir al Jurat de Cursa i resoldre la
reclamació presentada fent comparèixer tots els implicats en la reclamació i
els testimonis que en siguin necessaris. I posteriorment haurà de comunicarho a tots els implicats.
16.4. El Jurat haurà de fer un informe de la reclamació i la seva resolució, que
quedarà en mans del President del Jurat.
16.5. Els participants tenen dret a recórrer la decisió del Jurat, es farà per escrit a
l’Àrea Tècnica Esportiva de la FEEC dins dels 7 dies naturals següents a la
celebració de cada prova. El Comitè Català de Curses per Muntanya de la
FEEC resoldrà en el termini de 30 dies posteriors a la presentació de la
reclamació.
ARTICLE 17. Responsabilitats
17.1. El sol fet d'organitzar o de participar en una cursa inclosa en els calendaris
oficials representa l'acceptació del present reglament i així es farà constar en
el reglament de cada prova.
17.2. La FEEC no es fa responsable dels danys de qualsevol mena derivats o
ocasionats per negligència o mala fe i altres casos contemplats a les
exclusions de la pòlissa de responsabilitat civil contractada per la FEEC,
durant la celebració de les proves que integren els calendaris oficials. Els
organitzadors per a la seva informació i coneixement podran comptar amb un
exemplar íntegre de la /es pòlissa/es contractades i vigents en cada edició.
17.3. Les entitats organitzadores hauran d'estar en possessió de totes aquelles
assegurances i hauran de complir tota normativa que per a cada moment
s’exigeixi a les entitats esportives i als organitzadors de proves esportives i
d'activitats fisico-esportives al medi natural.
17.4. És responsabilitat dels participants portar el material obligatori i el material
extra adequat per cada una de les curses.
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Annex 1
Puntuació
Copa Catalana de Canicrós

POSICIÓ PUNTUACIÓ
1
100
2
88
3
78
4
72
5
68
6
66
7
64
8
62
9
60
10
58
11
56
12
54
13
52
14
50
15
48
16
46
17
44
18
42
19
40
20

38

POSICIÓ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
...
Darrer
classificat

.
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PUNTUACIÓ
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
2
2

Annex 2
Full de Reclamació d'incidència en Canicròs
Competició
Edició
Data

Campionat

Copa Catalana

Nom de la cursa

Entitat Organitzadora:
Jurat de la prova
President del Jurat (àrbitre)
Director de cursa
Delegat FEEC
Corredor/a
Nom i cognoms
DNI (o document equivalent) Club/Entitat/Federació Adreça
Dades del Reclamant
Codi Postal

Població

Telèfon
Nom, cognoms i dorsal dels corredors afectats:

Motiu de la reclamació:
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Signatures del delegat de la FEEC i del/s reclamant/s

Lloc i data
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CÒPIA FEEC
La FEEC ha rebut la quantitat de: 50 €
De:
En concepte de dipòsit de la reclamació de la cursa:
Lloc i data

Delegat FEEC

CÒPIA RECLAMANT
La FEEC ha rebut la quantitat de: 50 €
De:
En concepte de dipòsit de la reclamació de la cursa:
Lloc i data

Delegat FEEC
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