
Reglament 
La Ullals es regeix pel reglament de la lliga de canicross de la FCEH exceptuant els punts referents a 

vacunes i material obligatoris que detallem a continuació. 

Normativa general: 

Poden participar totes les races de gossos, sempre que estiguin en bona forma física i passin el control 

veterinari obligatori que es farà abans de la cursa. Els gossos haurà de tenir com a mínim 1 any d’edat, 

complert abans de la cursa, i un màxim de 10, per poder participar. És obligatori que el gos tingui el micro-

xip posat. Un gos sense micro-xip no podrà córrer. No està permès l’ús de collars de càstig (punxes, 

estrangulament, etc). No és permesa la participació de gossos manifestats com a perillosos, ens referim a 

gossos concrets i no a les races. Els corredors menors d’edat que corrin hauran de presentar un permís 

patern conforme els pares es fan responsables de deixar participar al seu fill i descarreguen de 

responsabilitats als organitzadors de la cursa. En cas de ser menor de 14 anys hauran de córrer amb un 

adult al costat. Control dels gossos: El corredor serà responsable del seu gos en tot moment, des de 

l’arribada al lloc de la cursa fins que marxi. No es permeten gossos sense lligar ni abans, ni durant, ni 

després de la cursa. Els excrements dels gossos han de ser recollits pels seus propietaris. S'habilitaran 

diverses papereres. 

Vacunes: 

Les vacunes obligatòries són: 

L’antiràbica. 

La polivalent (front a parvovirosis, leptospirosis, moquillo caní i hepatitis canina, com a mínim). 

Recomanacions: Es recomana portar el gos desparasitat interna i externament així com la vacunació 

contra la Bordetella (tos de la gosseres). 

Material: 

CINTURÓ DE CANICROSS: per la cintura de l’esportista es recomana portar un cinturó ample i còmode 

per a l’esportista i que permeti lligar la línia de canicross mitjançant un mosquetó que estarà fixe al cinturó. 

 



LINIA DE CANICROSS: per poder lligar el cinturó de l’esportista a ll’arnès del gos. Haurà de tenir una part 

elàstica (amortidor). La longitud de la línia ha de ser entre 2 i 2,5 mts. Per lligar la línia al arnès del gos és 

farà mitjançant un mosquetó. 

 

ARNÉS DE CANICROSS: haurà de ser específic de canicross, lleuger, resistent per garantir que el gos no 

el trencarà i s’escaparà. Haurà de prevenir al gos de rascades fetes per les parts del arnès que estan en 

contacte, per això no pot estar fet de material abrasiu ni tallant. 

 

Les zones d’impacte (estèrnum i al voltant del coll) hauran de ser encoixinada i que no hi hagi cap anella o 

símil. Haurà de permetre l’extensió normal de les potes del gos sense impediments. Estan prohibits els 

arnesos tipus “Sensible” o ” Easy-Walk”. 

 

MORRIÓ: els gossos que sense ser perillosos puguin ser conflictius en presència d’altres gossos, hauran 

de fer la sortida de la cursa amb el morrió posat o bé fer-ho al darrera de tot a la última fila per evitar 

conflictes. S’ha de tenir en compte que els gossos normalment s’estressen en el moment de prendre la 

sortida. El participant serà qui decidirà si el seu gos ha de portar el morrió tota la cursa o quin és el 

moment apropiat per treure-li, en aquest darrer cas haurà de ser quan ja no hi hagi aglomeració de 

corredors un cop presa la sortida. El participant al inscriure's a la cursa és fa responsable dels danys que 

pugui causar el seu gos. 

Circuit i «musher meeting»: 

Abans de la cursa hi haurà una reunió informativa a la zona d’entrega de dorsals. 

En aquesta reunió informativa “musher meeting” s’informarà als participants l’estat del circuit, com s’ha 

senyalitzat, zones a tenir cura, i altres informacions que es considerin rellevants. 

A l’arribada hi haurà un avituallament líquid i sòlid. Per als gossos hi haurà habilitat un punt d’aigua amb 

cubells on poder refrescar-los i ajudar-los a recuperar-se. 

La prova no es cancel·larà en cas de pluja, però pot variar el recorregut i fins i tot escurçar-lo en cas que 

l’organització ho consideri oportú per seguretat. S’informarà degudament al“musher meeting” previ a la 

cursa. 

 

Es tindrà en compte la temperatura a la sortida, uns 30 minuts abans i la humitat relativa, per seguretat 



dels gossos es tindrà en compte que: 

temperatura inferior a 16ºC, el recorregut serà el previst. 

temperatura igual o major a 16ºC: el recorregut no superarà els 5km. 

temperatura igual o major a 20ºC: el recorregut no superarà els 2,5km. 

temperatura igual o major a 22ºC: es suspendrà la cursa. 

 

Sortida i arribada: 

La sortida serà podrà ser en massa o per grups. Els gossos conflictius sortiran al darrere de tot o bé 

portaran el morrió. 

A la sortida, el corredor tindrà agafat i controlat el gos mentre espera la ordre de sortida i el portarà 

controlat ( portar la línia de tir recollida) fins que ja no hi hagi aglomeració. 

El temps de la cursa s’aturarà quan el gos creui la línia de l’arribada. 

 

Normes de la pista: 

El corredor haurà d’anar sempre darrere el gos, el gos no podrà anar mai al darrere i no s’el podrà estirar. 

En el cas que el gos estigui cansat, es pot parar fins que el gos es recuperi o bé anar caminant. 

Només es podrà estirar del gos en els canvis de direcció, en moments que el gos tingui curiositat o es 

despisti del camí com a toc d’atenció suau, per llocs delicats o tècnics (encreuaments amb la carretera, 

bassals, ponts, …) només el temps just per passar-ho. 

El participant haurà de controlar el seu gos durant tota la cursa. 

El participant haurà de portar sempre visible el dorsal a la part del davant. 

Durant el recorregut cap participant no podrà rebre assistència externa. 

En el cas que un altre corredor tingui una emergència o un accident és obligat aturar-se i ajudar i avisar al 

control de la organització més proper. 

Per avançar un altre equip, se’l haurà d’avisar demanant-li “PAS” per que tingui temps de controlar el seu 

gos per facilitar l’avançament. 

Està prohibit córrer ocupant tota la pista, el corredor en un costat i el gos a l’altre. 

Si algun corredor abandona, és obligatori que avisi a algun punt de control de la cursa. 

No es pot deixar el gos lliure durant la cursa. 

*PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I DRET A LA PRÒPIA IMATGE 

D’acord amb la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les 

dades facilitades al CCLF s’utilitzaran només amb finalitats d’informació, comunicació i exercici de les 



activitats esportives i socials, així com per a les gestions administratives pròpies relacionades amb la 

participació en les activitats. No es cediran dades a cap altra entitat o organisme, tret que compti amb el 

consentiment exprés de la persona interessada. 

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 

5/1982,de 5 de maig, els tutors/es legals dels paticipants menors d’edat donen consentiment per poder 

publicar fotografies/o enregistraments d’imatges corresponents a activitats esportives o socials 

organitzades pel propi CCLF on apareguin els seus fills i filles on aquests o aquestes siguin clarament 

identificables. 

El Club Canicrosss Les Franqueses no es fan responsables del accidents o altres perjudicis morals o 

materials que puguin patir o causar els participants i/o els seus gossos durant aquest l’esdeveniment 

esportiu. 

 


