
Gos Àrtic Dryland Xtrem Sant Joan de l’Erm
              Trofeu Ajuntament de Castellbó i Montferrer

28, 29 i 30 d'abril de 2017

PROGRAMA HORARI 

Dia Hora Acte Lloc

15.03.2017 20:00 Publicació del programa Gos Àrtic

20.04.2017 17:00 Tancament inscripcions Gos Àrtic

25.04.2017 17:00 Publicació de la llista d’inscrits Gos Àrtic

26.04.2017 17:00 Publicació dels horaris de sortida de cada categoria i
dels dorsals

Secretaria Organització

28.04.2017 15:00-19:00 Entrega dorsals i control Veterinari Circuit 

19:00 Musher meeting

20:00 Sortida 1er participant 

21:30 Sopar 

22:00 Publicació resultats Circuit

29.04.2017 07:00 Musher meeting Circuit

08:00 Sortida 1er. Participant

12:00 Publicació resultats

30.04.2017 07:00 Musher meeting Circuit

Sant Joan de l’Erm08:00 Sortida 1er participant

12:00 Publicació de resultats oficials

13:00 Entrega de premis

Comitè Organitzador

Sr. Jacint Morist
Sr. Xavier Ferrer 
Sr. Rafa Pardillos
Sr. Xavier Regalado
Sr. Jaume Martínez 
Sra. Mónica Pacheco
Sra. Raquel Güell
Sr. Joan López
Sr. Juli Pèriz
Sr. Martí Bachs
Sr. Paco Camarasa
Sra. Aure Farran
Sr. Ferran Riosalido
Sr. Roger Felip
Dr. Pere Lanau
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Jurat de la Prova

          Director de Cursa: : Sr. Ramon Rojas                  vot
 
          Jutges: : Sr. Xavier Regalado   vot

: Sr. Josep M Canudas vot
          
           Veterinari: : Dr. Jaume Martínez vot

 Cap de Controls: : Sr. Jacint Morist vot
          

Control Veterinari: : Dr. Jaume Martínez

Comitè de Cursa (C.C.) : Es tracta del Comitè de Cursa , compost pel Director de Cursa, els Jutges de
Cursa, un membre de l’equip Veterinari i el Cap de Controls.

Director de Ciursa:  Ramon Rojas
Jutge de cursa:  Xavier Regalado
Jutge de cursa :  Josep M Canudas
Veterinari:  Jaume Martínez
Cap de Controls:  Jacint Morist

I N S T R U C C I O N S

Article 1. Organització.
El Club Esportiu Gos Ártic, organitza una prova de múixing anomenada Gos Àrtic Dryland Xtrem els
dies 28, 29 i 30 d'abril de 2017  a Sant Joan de l’Erm, municipi de Castellbó i Montferrer (Lleida). 

La cursa es regirà pel present reglament particular. Per tot allò que no estigui contemplat en el
reglament particular s’aplicarà la normativa dels reglaments de la RFEDI i la FCEH i de la IFSS. En cas
de dubte la versió en català d’aquest reglament serà la vàlida.

TAULER D’AVISOS : Totes les noves informacions, classificacions, horaris de sortida, decisions o
acords del CC, es publicaran al Tauler d’Avisos que estarà en la Secretaria de Cursa situada a la
Secretaria  de Cursa. Allà sempre es podrà retirar una còpia de les classificacions i dels horaris.

Article 2. Participants admesos.
La prova està oberta a tots els esportistes amb llicència de la FCEH i de la RFEDI en la modalitat de
Múixing per a la temporada 2016/2017 i que tinguin al dia el DOCUMENT DE RELACIÓ DE GOSSOS
AMB LLICÈNCIA.
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Article 3. Categories. 
Les categories en què es dividirà als participants són: 

Categoria Descripció

CMS/CWS Canicròs homes/dones Senior de 21 a 39 anys

CMVACWVA Canicròs homes/dones de 40 anys o més

BMS/BWS Bikejoring homes/dones Senior de 16 a 39 anys

BMV/BWV Bikejoring home/dones Veterans de 40 anys o més

SMS/SWS Patí homes/dones Senior de 16 a 39 anys

SMV/SWV Patí homes/dones Veterans de 40 anys o més

Article 4. Inscripcions. 
Les sol·licituds d’inscripció, tant d’esportistes com de gossos, s'hauran de fer a través de la pàgina web
de Gos Àrtic: www.clubgosartic.cat. El termini d'inscripció es tancarà a les 17:00 hores del dia 20
d'abril de 2017. 

El preu de la inscripció és de 70 €. 
(En la inscripció esta inclòs el dormir, sopar i esmorzar del final de la 1a etapa i el sopar de la 2a etapa per al
corredor)

Per que una categoria quedi constituïda caldrà que hi hagi un mínim de 5 participants que prenguin la sortida. En
cas de menys participants quedaran agrupats a l'altra categoria de la mateixa modalitat.

Només podrà modificar-se la categoria fins a 1 hora abans de la publicació de la llista de dorsals
i els horaris de sortida.

Qualsevol modificació fora d’aquest termini haurà de ser aprovada pel Jurat de la Prova

El Jurat de la Prova podrà, en aplicació dels reglaments, rebutjar una inscripció de qualsevol gos o
equip.

Article 5. Trofeus
Es repartiran Trofeus als TRES primers classificats de cada categoria constituïda.

Article 6. Circuits.
Els circuits es donaran a conèixer en el musher meeting abans de cata etapa . Les distàncies de
les tres etapes previstes seran aproximadament de 7, 15 i 12 km per a les categories de
bikejoring i scooter i de 7, 9 i 12 km per a les de canicròs . Les distàncies s'ajustaran en funció de
les condicions de la pista.
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RECOMANACIONS I REGLES ESPECIALS

Article 7. Temperatures.
Serà d’aplicació el que queda establert en el Reglament del “Campeonato de España de Mushing  sobre
tierra”.

Article 8. Reclamacions
Les reclamacions es faran d’acord amb el que estableix el Reglament General de Múixing i Canicròs de
la FCEH . Qualsevol reclamació haurà de ser presentada per escrit a secretaria de cursa i serà
avaluada pel jurat de carrera.

Article 9. Assegurança de responsabilitat civil
L’Organització disposarà d’una assegurança de Responsabilitat Civil que cobrirà la competició.

Article 10. Regles Especials de la cursa

Gossos de reserva:

Cada participant a les modalitats de Canicròs, bikejoring i patí, podrà inscriure un gos de reserva, que
podrà utilitzar sempre que ho notifiqui al Cap Veterinari. 

La utilització del gos de reserva comportarà una penalització de 5 minuts.

Regla de desastre:

Pel fet d’inscriure’s, l’esportista declara conèixer i acceptar el present reglament i es fa responsable de
qualsevol dany que pugui provocar a tercers durant la prova, entenent que aquesta comença 30 minuts
abans del Control Veterinari i conclou  1 hora després del repartiment de premis.

 Si a un múixer se li escapen els gossos o pateix algun altre incident, però ho pot solucionar i 
creuar la línia d’arribada, podrà acollir-se a la regla de desastre en les condicions següents:

1. Notificar al Director de Cursa abans d’una hora des de la finalització de l’etapa que vol 
acollir-se  a la regla de desastre. El Director de Cursa podrà aplicar a un equip la regla 
de desastre sempre que consideri que les circumstàncies ho aconsellen, encara que ja 
s’hagi acollit voluntàriament a la regla del desastre.

2. El temps que se li aplicarà  serà la mitjana del temps fet en l’etapa on s’ha acollit a 
aquesta regla dels tres participants classificats darrere d'ell.                                               

3. Se li imposarà una penalització sobre el temps aplicat de:

 30 minuts si l’etapa té fins a 10 km.
45 minuts si l’etapa té entre 10 i 20 km.

Els múixers només podran acollir-se  a aquesta regla en la segona etapa.
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Materials obligatoris:

El Múixer haurà de portar el material següent:
1. Llum frontal per les etapes nocturnes
2. 4 botins
3. Una corda de 3 m. amb un mosquetó a cada extrem.
4. Pel canicròs es recomana l’ús del casc durant l’etapa
5. Element de tall (navalla petita, ganivet, etc)
6. Bateria de reserva per al frontal de llum

Material per al vivac:

 Per la nit de la primera etapa, l'organització facilitarà allotjament als participants i una zona de
confort per als gossos. Si algú prefereix fer vivac amb el gos, caldrà que es porti el material
d'aixoplug necessari (tenda, sac de dormir, etc)

 Els participants podran facilitar una bossa de vida a l'organització durant el període
d'entrega de dorsals , que l'organització transportarà al lloc on es dorm. Caldrà que la bossa
estigui degudament identificada.

Article 11. Control i seguiment veterinari

1. Condicions d'admissió dels gossos

1.1 Durant els tres dies,  l'organització pot exigir als participants que els seus equips s'atinguin
escrupolosament a tot allò que indica  aquest reglament.

1.2 Tot el que no estigui específicament autoritzat haurà de tenir l'aprovació del servei veterinari
i del CCP.

1.3 El CCP es reserva el dret d'inscripció de qualsevol gos o tir per raons que s'estimi suficients i
en particular per no respectar el present reglament.

1.4 Els gossos participants a la Gos Àrtic Dryland Xtrem hauran de tenir fets els 18 mesos el
primer dia de carrera per a la modalitat Bikejoring i Scooter. Hauran de tenir 12 mesos fets per a les
altres categories. Si els faltés molt poc per complir la seva edat mínima, hauran de consultar-ho al CCP.
L'edat màxima per competir són 10 anys.

1.5 Tots els gossos inscrits a la carrera han de poder ser identificats per microxips d'acord amb
la norma internacional ISO 11785. Cada corredor haurà d'enviar una llista de gossos, facilitada per
l'Organització, amb el nombre d'identificació corresponent.

1.6 Tots els gossos inscrits han d'estar presents en el control veterinari previ a la primera etapa. 

2. Malalties:

2.1 No es podrà inscriure cap gos que procedeixi d'un criador on existeixi alguna malaltia
contagiosa com la ràbia, el borm, l'hepatitis, la leptoespirosis, etc.

2.2 Si l'equip veterinari diagnostica que un gos present a la zona de carrera pateix una malaltia
contagiosa, el seu equip serà desqualificat i haurà d'abandonar immediatament la zona de carrera

2.3 Tots els gossos hauran d'estar vacunats contra la ràbia d'acord amb les lleis vigents.
2.4 Tots els gossos hauran d'estar vacunats dins dels 12 mesos previs a l'inici de la carrera

contra les malalties següents:
-Borm caní
-Parvovirosis canina
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-Hepatitis canina
-Tos de les gosseres (Bordetella Bronchiséptica).

3. Controls veterinaris.

3.1 L'equip veterinari és l'autoritat màxima per decidir la participació o desqualificació d'un gos.
La seva decisió, previ acord del CCP, és inapel·lable.

3.2 Quan se sol·liciti el control sanitari d'un gos i el propietari o corredor es negui a que el gos
sigui inspeccionat per l'equip veterinari, el seu equip serà desqualificat.

4 Equipaments prohibits

4.1 Quedaran desqualificats els equips que portin algun tipus de fuet, morrió o collaret
estrangulador.

5. Control de dopatge

5.1 Definició General: 
5.1.1 Es considera dopatge aquella pràctica per la qual se subministra a un participant o

a un gos certes substàncies que poden tenir l'efecte de millorar artificialment les condicions físiques i
mentals i així millorar també la seva actuació atlètica.

5.1.2 El dopatge queda estrictament prohibit. La infracció de les regles del dopatge tindrà
el tracte que disposen les Estipulacions Penals de la IFSS i l'ESDRA.

5.2. Dopatge en gossos:
5.2.1 No es podrà administrar als gossos cap droga o mètode injectable, oral o tòpic, que

pugui amagar els senyals d'una malaltia o ferida. No es podrà utilitzar cap altra droga o mitjà artificial
que pugui provocar que un gos actuï o pugui actuar més enllà de la seva habilitat natural.

5.2.2 Els veterinaris de la Gos Àrtic Dryland Xtrem podran administrar qualsevol de les
substàncies i mètodes prohibits a un gos que hagi estat retirat de la carrera.
5.2.3 Les prescripcions emeses per un veterinari aliè a l'equip veterinari de la Gos Àrtic Dryland Xtrem
no es podran utilitzar si no les aprova un veterinari de la Gos Àrtic Dryland Xtrem.

Article 12. Transport de gossos i el tracte dels gossos de trineu i canicròs
(Aquestes    directrius   formen   part   íntegra dels reglaments RFEDI i són normes aplicables
imperativament. El  fet de no respectar  aquestes   normes  pot ser objecte  de sanció   per  part del
comitè de cursa).

El box haurà  de ser prou gran com  perquè el gos es pugui estirar,  posar-se  dret,  girar-se   i  jeure en
forma de bola.  Haurà  de disposar  d’un llit sec ben airejat.

Barcelona, 15 de març de 2017
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