REGLAMENT PROVES DE CANICRÒS I
CANIBTT CCPC

TEMPORADA
2021-2022

PRESENTACIÓ
El Reglament de Proves del Circuit Català Popular de canicròs (CCPC) neix amb la intenció de
disposar d’una eina de tutelatge per a totes les curses populars de canicròs que formen part del
circuit. La seva funció principal és la de garantir una bona pràctica de l’esport així com la
seguretat necessària per gossos i esportistes.
Aquest reglament serà consensuat per totes les organitzacions i serà de caràcter privat. Així
doncs, només serà vàlid els reglaments de cada organització i el reglament general del CCPC.

1. ORGANITZACIÓ
1.1 Les curses que així ho sol·licitin figuraran al calendari oficial del CCPC a la pàgina web oficial
del circuit: https://sites.google.com/view/ccpcanicros
1.2 L’organització de cada prova serà responsabilitat del club o entitat organitzadora de la
prova.
1.3 L’organitzador d’una prova del calendari del CCPC, i el propi CCPC, no es fan responsables
de danys i/o lesions que puguin ocasionar els gossos o esportistes al llarg del transcurs de la
cursa, i en els seus moments previs i posteriors. Quedant així entès i acceptat per qualsevol
esportista que s’inscrigui en qualsevol de les proves.
1.4 La participació d’un esportista a qualsevol de les curses del CCPC implica l’acceptació de tots
i cadascun dels punts d’aquest reglament.
1.5 El Club o entitat organitzadora haurà de donar a conèixer el present Reglament i el reglament
corresponent de la seva cursa, mitjançant tots els medis possibles, als participants de la prova.
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2. PARTICIPANTS
2.1 La participació a les proves del calendari s’ajustarà a les condicions de convocatòria de
cadascuna d’elles.
2.2 Els participants menors d’edat hauran de presentar una autorització paterna al recollir el
dorsal. Aquesta autorització haurà d’estar a disposició a l’organització.
2.3 El CCPC i totes les curses que engloben el circuit ha de permetre a tot competidor
discapacitat a la mesura de les seves possibilitats físiques i intel·lectuals, de participar en un
cursa de canicròs.
El competidor discapacitat podrà beneficiar-se d'una ajuda permanent durant la competició.

3. GOSSOS
3.1 S’admet la participació de totes les races de gossos, sempre i quan estiguin en bona forma
física i superin el control veterinari obligatori.
3.2 No s’estableix una edat màxima dels gossos. No obstant, aquells que superin els 10 anys
passaran un control amb més rigorisitat a més del certificat de gossos de més de 10 anys que
s’haurà de presentar el dia de la prova. Podran quedar exclosos de participació si el Cap
Veterinari i Delegat Tècnic així ho determinessin.
3.3 Els gossos participants hauran de tenir, el dia de la cursa, com a mínim:
- 12 mesos d'edat en Canicròs
- 18 mesos d’edat en CaniBtt
RECOMANEM → Els gossos de raça gran es recomana que comencin als 18 mesos.
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3.4 Les vacunacions hauran d’estar al corrent(degudament segellades i signades per un
veterinari col·legiat) i dur implantat el micro-xip obligatori.
3.5 Les vacunes, que han de vacunar-se anualment són:
a) L’antiràbica
b) La polivalent front, com a mínim, a parvovirosis, leptospirosis, moquillo caní i hepatitis canina,
com a mínim.
c) De caràcter RECOMANABLE però NO obligatori front a la Bordetella bronchiseptica, tipus
EURICAN PNEUMO (Merial, Grupo Sanofis), Novivac KC (MSD) o Versican BB plus (Zoetis). 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 resta de les vacunes
es recomana posar-les quinze dies abans de l’esdeveniment.
3.6 No s’admetrà la participació de gossos manifestament perillosos (sense fer referència a races
sinó a exemplars concrets). Els gossos conflictius (no perillosos), considerats com aquells que
tenen reaccions estranyes davant d’altres gossos en determinades circumstàncies, hauran de
prendre la sortida amb morrió o bé fer-ho en darrer lloc del grup.
3.7 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. Les gosses en zel hauran de prendre la sortida
en darrer lloc del grup
3.8 En una cursa on hi hagi canicròs i bikejöring només és podrà córrer amb dos gossos per fer
les dues modalitats, En cap cas un participant podrà fer dues modalitats amb un mateix gos.
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4. CATEGORIES
4.1 Les classes i categories mínimes i bàsiques, per sexe i edat, seran les establertes en la
normativa pròpia del CCPC.
4.2 En el cas que una organització vulgui obrir o estipular unes categories diferents i/o
extraordinàries, serà a càrrec de cada organització.
4.3 En una cursa, en el cas que hi hagi menys de tres participants en una categoria,
l'organitzador podrà optar, de forma opcional, per agrupar segons sexe de la següent forma: La
categoria veterans s'agruparà amb la de sènior, i la máster també amb la veterans, formant part
ambdues d'aquesta categoria. Si un cop realitzada aquesta agrupació segons sexe, resultés que
no es constitueix categoria, es realitzarà la agrupació mixta segons edat.
4.4 Un corredor de la categoria de veterans podrà optar per córrer a la categoria sènior notificant
aquesta decisió en el moment de realitzar la seva inscripció.
4.5 S’estableixen les següents categories tant com masculí i femení per la categoría de

canicròs:
JÚNIOR (+15 fins a 18 inclòs)
SÈNIOR (+18 fins a 39 inclòs) anys entre 1983 al 2004
VETERÀ (a partir de 40 inclòs +) anys entre 1973 al 1982
MÁSTER (a partir de 50 inclòs +) a partir del 1972
CATEGORÍA GOSSOS PETITS -15 kg: Categoría única.
*NOTA: Cada cursa tindrà les seves categories, encara que no hi hagi les mateixes categories, el CCPC agafarà els
resultats i seran computats per la classificació final del campionat.
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4.5.1 CANIBTT
S’estableix una ÚNICA categoría ABSOLUTA tant com masculí i femení per el CCPC.

5. RESPONSABILITAT
5.1 A l’inscriure’s, l’esportista a qualsevol prova declara ser coneixedor i acceptar el present
reglament i el propi de la prova.
5.2 L’esportista serà responsable del seu gos o gossos en tot moment, des de l’arribada al lloc de
la cursa fins a la seva marxa. No es permetrà gossos deixats anar sense lligar ni abans, ni durant,
ni després de la prova.
5.3 L’esportista serà responsable directe de les accions del seu acompanyant (handler), i sobre
ell s'aplicaran les sancions que de les seves actuacions poguessin derivar-se.
Per la categoría de Bikejöring només hi haurà el suport d’una persona externa per aguantar el
gos. En cap cas podrà aguantar la bicicleta.
5.4 L’organitzador de cada prova disposarà d’una pòlissa de Responsabilitat Civil que cobreixi la
totalitat de la competició.
5.5 Disposar d’un servei sanitari en cas d’emergència. (RECOMANABLE).

6. CONTROL VETERINARI
6.1 S’obrirà als participants almenys 1h 30 hores abans de l’inici de la competició. (ANNEX 1
Protocol COVID19)
6.2 Tots els gossos participants 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 del que
s’haurà informat prèviament pels mitjans disponibles. En el cas que la prova es demani la Targeta
Identificativa CCPC, només caldrà presentar la cartilla i la targeta a la recollida de dorsal i
quedarà exempt el control veterinari.
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6.3 Durant el control, el veterinari de cursa REVISARÀ el bon estat de salut general del gos i la
seva aptitud per córrer.
6.4 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
micro-xip obligatori.
6.5 Els gossos que no hagin superat el control veterinari no podran participar a la prova. Si que
podran fer la caminada (en el cas que hi hagués).
6.6 Cada organització tindrà el seu corresponent control veterinari.
6.7 El veterinari haurà d’estar durant tot l’esdeveniment de la cursa.
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7. MATERIAL
7.1 Tots els participants en una prova del CCPC hauran d’anar equipats amb el material o
equipació obligatòria conforme amb l’establert en aquest reglament.
7.2 Material obligatori comú a totes les categories:
- Collar del gos: RECOMANABLE l’ús del collar. Estan prohibits els collars d’estrangulació i/o
metàl·lics.
- Línia de tir esmorteïda.
- Arnés de tir amb les següents consideracions:
• 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.
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• Estaran explícitament prohibits els arnesos de passeig senzills que creuïn horitzontalment (Ex:
Halty i/o Juliius per davant de les potes davanteres, ja que poden provocar deformitats i
impedeixen la extensió normal de les potes davanteres.
7.2.1 Material per canicròs: (VEURE ANNEX 2 MATERIAL)
- Material obligatori: cinturó del corredor.
- Material recomanable: guants.
7.2.2 Material per Bikejöring i altres: (VEURE ANNEX 2 MATERIAL)
- Material obligatori: Casc i antena de bikejoring
- Material recomanable: ulleres de protecció i mosquetó.
7.3 Serà obligatori l'ús de frontal a les curses declarades com etapes nocturnes independentment
de l’hora d’inici i de la claror existent. L’ organitzador informarà de la seva obligatorietat segons
condicions.
7.4 Recomanable l’ús de roba de vestir que protegeixin a l’esportista d’abrasions i del fred, a
més a més de calçat esportiu adequat que no sigui perillós pel gos.
7.5 Es prohibeix totalment l'ús d'auriculars o qualsevol altre aparell que pugui interferir en la
correcte audició de les diferents advertències o notificacions que puguin ser realitzades pel
personal de la cursa o per altres corredors.
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8. CIRCUIT
8.1 Abans de la sortida (entre 10-20’ abans de la sortida) tindrà lloc una reunió informativa en la
que l’organitzador de la prova informarà del traçat del circuit, sistema de senyalització, i
qualsevol altra dada rellevant per la prova.
8.2 Les curses transcorreran principalment per zones de muntanya, limitant-se els trams d’asfalt,
ciment i superfícies abrasives als mínims imprescindibles per accedir als camins des dels nuclis
de població, sent en tot cas d’un 10% com a màxim del total del recorregut.
8.3 La temperatura i la humitat (RECOMANACIÓ) es mesurarà a la zona de sortida 30 minuts
abans de l’inici. 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 de la prova prendran la següent
decisió:
• Temperatura menor de 16oC: la competició es desenvoluparà normalment.
• Temperatura igual o major a 17oC, i inferior a 19oC: la distància no superarà 5 km
• Temperatura igual o major a 18oC i inferior a 22oC la distància no superarà els 3.5 kms.
• Temperatura igual o major a 22oC: no es permetrà cap sortida.
L’opinió dels veterinaris prevaldrà sobre qualsevol altra opinió. El factor principal de decisió
sempre serà el benestar dels animals.
8.4 Les proves no es cancel·laran en cas de pluja, tret de condicions extremes.
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9. NORMES DE PISTA
9.1 L'esportista haurà de conèixer als seus gossos i prendre les mesures per controlar-lo en tot
moment durant el transcurs de la prova.
9.2 No es permeten agressions físiques ni verbals a gossos propis o aliens.
9.3 L'esportista i els seus gossos hauran de passar per tots els punts de control sense sortir del
circuit.
9.4 Linia de tir recollida a l’inici de cursa.
9.5 Com a norma general, l'esportista no podrà rebre ajuda externa durant la cursa, tret que sigui
autoritzat per l’organització.
9.6 No es podrà embrutar o degradar l'itinerari, ja sigui amb restes d'avituallament, com vasoso
menjar, o amb excrements dels gossos. Serà responsabilitat de l'esportista tirar les restes
d'avituallament en les papereres habilitades a pocs metres del punt d'avituallament, així com
d'apartar de la pista els excrements del seu gos, excepte que s'estigui en el transcurs de la
prova.
9.7 En cas d'emergència és obligatori ajudar a l'equip afectat i informar al control més proper.
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9.8 En el moment en que un participant vulgui realitzar un avançament haurà d’advertir amb la
veu “PAS” per prevenir qualsevol risc entre corredors i gossos. El participant que està sent
avançant haurà de facilitar l’avançament sempre i quan no es trobi en una situació de perill.
9.9 L'esportista portarà sempre visible el dorsal, especialment en els punts de control i a
l’arribada.
9.10 No es permet portar durant el transcurs de la cursa cap tipus d’auriculars, pods. Serà
automàticament desqualificat/da.
9.11 Si algún esportista abandona haurà d'avisar al control més proper o la organització.

10. INFRACCIONS I SANCIONS
10.1 L’incompliment de les normes establertes en aquest reglament, segons la seva gravetat i
circumstàncies, serà sancionat amb un avís, penalització o desqualificació, sent considerades
com a infraccions a les regles del joc i/o competició durant el desenvolupament d’aquestes.
10.1.1 Es considerarà que existeix una infracció del reglament, quan la infracció es produeixi dins
el període que es comprèn des de trenta minuts abans de començar el control veterinari fins
trenta minuts després del lliurament de premis.
10.2 AVÍS: Tindran caràcter d’advertència, no implicant penalitzacions de temps. Es relacionaran
per escrit junt amb les classificacions de la cursa i les demés sancions i s’inclouran a l’expedient
de l’esportista. Tindrà la consideració de falta sancionable amb un
AVÍS els següents supòsits:
10.2.1 No córrer al darrera del gos la primera vegada.
10.2.2 No portar el dorsal visible, prendre la sortida sense dorsal o perdre’l en cursa.
L’amonestació és independent de les conseqüències organitzatives de no veure el dorsal,
l’organització no estarà obligada a prendre el crono d’un esportista sense dorsal si no tenen
forma d’identificar-lo.
10..2.3 No facilitar o dificultar un avançament.

11 CCPC REGLAMENT OFICIAL TEMPORADA 2021-2022

10.2.4 Poc control de l’esportista sobre el seu gos a la sortida.
10..2.5 No assistir a la reunió informativa prèvia a la carrera, si és obligatòria.
10.2.6 No passar el control de parc tancat quan existeixi.
10.2.7 Portar el gos sense lligar en el lloc de concentració, abans o després de la cursa.
10.2.8 No portar la línia de tir recollida a la sortida els metres indicats si així s’informa.
10.2.9 Ajudar a un equip marcant-li el pas.
10.2.10 Altres supòsits que consideri l’organització de la prova

10.3 PENALITZACIÓ AMB PÈRDUA DE TEMPS. Implicarà afegir un minut al temps total
obtingut en la prova, en els següents supòsits:
10.3.1 No córrer per darrera del gos la segona vegada o la primera si és en directe perjudici d’un
altre participant.
10.3.2 Empènyer al gos des de darrera o tirar d’ell, la primera vegada que succeeixi.
10.3.3 Rebre dos avisos per infraccions que no siguin directament sancionables amb penalització
o desqualificació.
10.3.4 No es permet portar durant el transcurs de la cursa cap tipus d’auriculars, pods. Serà
automàticament desqualificat/da.
10.3.5 Altres supòsits que consideri l’organització de la prova i s’hagi anunciat a la reunió
informativa.
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10.4 DESQUALIFICACIÓ: implicarà l’anul·lació del cronometratge i la no classificació de
l’esportista. La desqualificació no implica la «posada a zero» de l’expedient de l’esportista. Tindrà
la consideració de falta de desqualificació els següents supòsits:
10.4.1 No córrer per darrera del gos, la tercera vegada que succeeixi.
10.4.2 Canviar de gos.
10.4.3 Empènyer al gos des de darrera o tirar d’ell, la segona vegada que succeeixi.
10.4.4 Maltractar al gos, propi o aliè, o agredir a un altre esportista o membre de
l’organització.
10.4.5 Manifesta agressivitat del gos o falta greu de control sobre el gos que posi en
perill a altres equips, públic o organitzadors.
10.4.6 No es permet portar durant el transcurs de la cursa cap tipus d’auriculars, pods. Serà
automàticament desqualificat/da.
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11. SISTEMA DE PUNTUACIÓ
11.1 Tots els corredors que participin a una de les curses del CCPC, puntuaran automàticament.
11.2 Només puntuarà els 10 millors resultats corresponents per a cada corredor.
11.3 A la categoría de Canibtt puntuarà tots els resultats per a cada corredor/a.
11.4 En cas que a la classificació final hi hagi empat als primers classificats d’una categoria, es
resoldrà a favor del que hagi participat més competicions. Si continua l’empat es resoldrà primer
a favor del que hagi obtingut més primers llocs i/o en cas contrari segons, tercers llocs... i així
successivament.
11.5 En cas que continuï l’empat, el comitè del CCPC decidirà el guanyador/a.
Les puntuacions s’obtenen de la següent manera:
1r2n
3r
4t
5è
6è
7è
8è
9è
10è

50 punts
45
43
41
39
37
35
33
31
29

11è
12é
13è
14è
15è
16è
17è
18è
19è
20è

27
25
23
21
19
18
17
16
15
14

21è
13
22è
12
23è
11
24è
10
25è
9
26è
8
27è
7
28è
6
29è
5
30è
4
A partir del 31è 1punt

*BONUS TRACK -- Tots els corredors/es que participin a més de 10 curses rebràn dos punts
extra per cada cursa feta. (només per la categoria de canicròs).
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12. CALENDARI DE CURSES DE CANICRÒS
-

17 d’octubre Canicròs del Collsacabra
30-31 d’octubre Canicròs de Cercs
7 de novembre Canicròs el Figaró
14 de novembre CaniXtrem
21 de novembre Canicròs de Reus Memorial Alba Chacón

-

28 de novembre Canicròs de Creixell

-

12 de desembre CaniBeach Creixell

-

19 de desembre Canicròs d’Olot

-

9 de gener Canicròs Pi Tallat

-

16 de gener Canicròs de Rellinars

-

23 de gener Canicròs GasxSatanas

-

6 de febrer Canicròs de la Cellera de Ter

-

13 de febrer Canicròs de la ràpita

-

27 de febrer Canicròs de Vilafranca

-

6 de març Canicròs Maçanet de la Selva

-

13 de març CaniCaldes de Malavella

-

20 de març Canicròs Torre de Fals

*Les organitzacions es reserven el dret de modificar les dates i/o suspendre la cursa.
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12.1 CALENDARI DE CURSES DE CANIBTT (Provisional)

-

Canibtt La Cellera de Ter
Canibtt GasxSatanas
Canibtt La Ullals
Canbtt Torres de Fals

**Les organitzacions es reserven el dret de modificar les dates i/o suspendre la cursa.
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ANNEX 1 PROTOCOL COVID19
Des del CCPC establim un nou protocol per a les curses de canicròs. Degut a aquesta crisi
sanitària (COVID-19), hem de procurar per el més important, la salut de tots nosaltres. Per això
creiem important que, poc a poc, la societat vagi normalitzant els nous controls de seguretat. Les
mesures que presentem a continuació seran per curses exclusives de canicròs i bikejöring dins
del Circuit Català Popular de Canicròs.

Mesures COVID19 - CCPC
01: Zona de recollida de dorsals i control veterinari
● Amplis espais exteriors.
● Franges horàries per la recollida i el control veterinari.
● Disposar del certificat veterinari per al control veterinari per avançat. En cas de no ser
possible, el veterinari farà la revisió.
● Els veterinaris i voluntaris de l’entrega de dorsals, aniran equipats
amb l’equip de protecció individual.

02: Sortida:
● Separada per calaixos de 2-3 corredors/es i/o individuals.
● 20”-40’ entre sortides.
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03: Cursa:
● Definir una distància obligatòria segura entre binomis de 2 a 4 metres.
● Demanar PAS i/o STOP en cas de trobar-se un altre binomi durant la cursa, i on no hi hagi
l’espai suficient per la distància de seguretat recomanada.
● Extremar les precaucions amb els fluids corporals com mocs, tos o escopits. S’haurà de posar
tot el braç per evitar el perill i sempre vigilant no tenir a prop altres corredors.

04: Arribada:
● Serà esglaonada i amb ampli espai. El corredor haurà de passar la línia d’arribada i no parar-se
fins arribar a una zona de seguretat (zona més espaiosa). A la zona d’arribada s’aplicaran totes
les mesures de seguretat i higiene necessàries. Desinfecció, distància, mascareta, etc.
● El xip, controlador del temps, també haurà d’anar equipat amb protecció.

05: Avituallament d’arribada i entrega de premis
● S’aplicaran totes les mesures de seguretat i higiene necessàries. Desinfecció, distància,
mascareta, etc.
● Els participants només podran accedir un cop a la zona d’avituallament i l’organització els
oferirà el que necessitin.
● L’entrega de premis es realitzarà de forma ràpida i amb distàncies de seguretat (podis
separats, mascareta…)

06: Acompanyants
● NO s’estableix un màxim d’companyants per a corredor.
● Recomanem que els grups d’alt risc s’abstinguin a les curses per una major seguretat.
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● Es recomana a aquelles persones que pateixin símptomes, no assistir als esdeveniments.

07: Aforament:
● Establim un aforament màxim en un esdeveniment del CCPC d’uns 150 inscrits (cursa +
caminada) i 100 persones (voluntaris + acompanyants. En total entre 180-200 persones).
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ANNEX 2 MATERIAL DE CANICRÒS I BIKEJÖRING

Línia de tir esmorteïda. Canicròs 1.5 metres mínim // Bikejöring 2
metres mínim

Cinturó per corredor

Arnés de tir
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ANNEX 2 MATERIAL DE CANICRÒS I BIKEJÖRING

Antena per CANIBTT

Col·locació de l’antena
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