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1. GENERALITATS

1.1 L'en�tat USK Team, amb el suport de l'Ajuntament de Reus, Reus Esport i Lleure i el Consell Espor�u
del Baix Camp organitzaran la 3a edició del Canicròs de Reus, el qual figura en el calendari oficial del
Circuit Català Popular de Canicròs -CCPC.

1.2 La inscripció a la cursa i passejada implica l'acceptació de tots els punts d'aquest reglament.

1.3 L'organització pot modificar algun dels punts del reglament si així  ho creu convenient pel millor
desenvolupament de l'esdeveniment o avantatge pels corredors, corredores i caminants.

1.4 Per tot allò que no es�gui contemplat en aquest reglament, s'atendrà al que disposa el Reglament
proves de canicròs i canib1 del Circuit Català Popular de Canicròs en endavant CCPC.

1.5 El present reglament explica quines són les condicions i caracterís�ques del 3r Canicròs de Reus i
Passejada solidària. Aquest reglament és d'estricte compliment per tots els/les par�cipants de qualsevol
de les distàncies que comprèn la prova.

2. DIRECCIÓ DE CURSA

2.1 El/la director/a de la cursa serà el/la màxim/a responsable de la presa de decisions i decidirà sobre
les possibles mesures sancionadores i reclamacions en el supòsit que siguin presentades.

3. PARTICIPANTS

3.1 Poden prendre-hi part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense dis�nció de nacionalitat o
sexe, sempre que s'hagin inscrit correctament.

3.2  Tots  els/les  menors  d'edat  que  vulguin  par�cipar-hi,  hauran  de  recollir  el  dorsal  amb  el
pare/mare/tutor legal que haurà d'omplir una autorització (vegeu model d'autorització) en el mateix
moment  conforme  es  fan  responsables  de  deixar  par�cipar  al  seu  fill/filla  i  descarreguen  de
responsabilitats els organitzadors de la cursa.

Els par�cipants menors de catorze anys han de córrer amb un adult al costat.

3.3  Es  recomana que  els/les  corredors/es  disposin  d'una  assegurança  de  responsabilitat  civil  per  a
gossos i gosses que cobreixi en compe�ció, ja sigui inclosa a un altre producte (com una assegurança o
una llicència federa�va) o contractada de forma independent.

3.4 L'organització no es farà responsable dels danys que ocasionin o pateixin els gossos i gosses durant
tota la jornada, en tots aquests casos serà el corredor o corredora el/la que es farà responsable del
comportament i actes del seu gos o gossa.

3.5 A més, els/les corredors/es amb gossos potencialment perillosos hauran de tenir com a mínim divuit
anys i disposar de la llicència per a �nença d'animals perillosos.

4. GOSSOS i GOSSES

4.1 Poden par�cipar totes les races de gossos i  gosses,  sempre que es�guin en bona forma ;sica i
aprovin el control veterinari obligatori que es farà el mateix dia abans de la cursa i en el lloc indicat per
l'organització.

4.2 Els/les gossos/es par�cipants en la cursa hauran de tenir com a mínim un any d'edat el mateix dia de
la cursa. No s'estableix una edat màxima dels gossos. No obstant això, aquells que superin els deu anys



passaran un control i supervisió veterinària amb més rigorositat i podran quedar exclosos de par�cipació
si  el  cap veterinari  i  delegat  tècnic  així  ho  determinen.  Tanmateix  hauran de  tenir  les  vacunacions
obligatòries al  corrent  (degudament segellades i  signades per  un/a veterinari/a  col·legiat/ada)  i  dur
implantat el microxip obligatori.

4.3 Les vacunes obligatòries són l'an�ràbica, la polivalent (parvovirosis, leptospirosis, virus del brom i
hepa��s canina com a mínim).

La vacunació envers Bordetella bonchisep�ca (tos de la gossera) no serà obligatòria en aquesta prova,
tot i que es considera recomanable en els/les gossos/es par�cipants.

En el cas de ser la primera vegada que es vacuni enfront de qualsevol de les anteriors malal�es,  la
vacuna s'haurà d'administrar amb un mínim de vint-i-un dies abans de la prova. La resta de vacunes han
de ser administrades com a mínim quinze dies  abans.  Si  fa més d'un any que s'ha posat la vacuna
comptarà com a primera vegada.

4.4  Els/les  gossos/es  que  no  compleixin  els  requisits  o  que  no  �nguin  les  condicions  sanitàries
adequades, segons el criteri del/la veterinari/a de la cursa, no podran par�cipar en el canicròs i no se'ls
retornarà el preu de la inscripció.

4.5 Un/a gos/ssa sense microxip no podrà córrer, ni tampoc podrà par�cipar a la passejada.

4.6 No s'admetrà la par�cipació de gossos/es manifestament perillosos/es (no ens referim a races sinó a
exemplars concrets).

4.7 Els/les gossos/es que (sense ser perillosos/es) tendeixin a ser conflic�us/ves davant altres gossos/es
en determinades circumstàncies, hauran de prendre la sor�da amb morrió.

4.8 Els corredors i les corredores amb gossos/es conflic�us/ves o agressius/ves no podran prendre la
sor�da sense comentar-ho abans amb l'organització

4.9  S'admet  la  par�cipació  de gosses  en zel.  Malgrat  això,  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 sor�da en darrer lloc del grup.

4.10 Durant el control, el/la veterinari/a de la cursa cer�ficarà el bon estat de salut general del gos o de
la gossa i la seva ap�tud per a córrer.

4.11 El/la gos/sa no es podrà canviar dins de la mateixa prova però sí que podrà par�cipar en diferents
proves.

4.12 El nom del gos o de la gossa figurarà a les llistes de classificació de cada prova.

5. CATEGORIES

Junior masculí / femení de 16 a 18 anys - anys entre 2004 i 2006

Sènior masculí / femení de 19 anys a 39 anys - anys entre 1983 i 2003

Veterà masculí / femení de 40 a 49 anys - anys entre 1973 i 1982

Màster masculí / femení 50 o més anys - a par�r de 1972

Canicròs gossos/es de menys de 15 kg, categoria única

Canicròs infan�l : De 3 a 15 anys, categoria única, acompanyat d'un adult i sense compe�r.

L'edat d'un/a corredor/a és l'edat que té a 31 de desembre de l'any en què se celebra l'esdeveniment.

6. INSCRIPCIONS

6.1 Les inscripcions es realitzaran a través de la pàgina web de Tretzesports www.tretzesports.org



6.2 Tots els corredors i corredores par�cipants autoritzen a cedir els seus drets d'imatge a l'organització
perquè  aquesta  u�litzi  o  publiqui  lliurement  qualsevol  fotografia  o  vídeo  gravats  durant  el
desenvolupament de la cursa i de totes les ac�vitats programades.

6.3 L'anul·lació de la inscripció per part del/la corredor/a, una vegada tancat el termini d'inscripcions, no
implicarà, en cap cas, la devolució de l'import dels drets de par�cipació.

6.4 L'anul·lació de la prova per part de l'organització, suposarà únicament la devolució de l'import del
drets de par�cipació. No obstant, l'organització no es farà càrrec de cap altra despesa en què pogués
incórrer el/la corredor/a, com pot ser el desplaçament, hotels, etc.

7. RESPONSABILITATS

7.1 En inscriure's, el/la corredor/a declara conèixer i acceptar el present reglament i es fa responsable
de qualsevol dany que puguin provocar ell/ella i els seus gossos/gosses a tercers durant l'esdeveniment.

7.2 L'organització disposarà d'una assegurança d'accidents espor�us que cobrirà els/les corredors/es
par�cipants que no disposin d'una llicència federa�va a la cursa Canicròs i a la Passejada solidària.

7.3 El/la corredor/a serà responsable del seu gos o gossa en tot moment, des de l'arribada al lloc de la
cursa o passejada fins a la seva finalització.

7.4 No són permesos gossos/es deslligats/des durant la totalitat de l'esdeveniment i ac�vitats d'aquell
dia. El/la corredor/a haurà de dur el gos o la gossa amb ell/ella en tot moment o bé deixar-lo lligat/da en

les zones habilitades i sota control.

7.5  Es  penalitzarà  embrutar  o  degradar  l'i�nerari  o  l'entorn  de  la  cursa,  ja  sigui  amb  restes  de
l'avituallament (gots, menjar...) o amb excrements dels gossos/es. Serà responsabilitat del/la corredor/a
llençar les restes d'avituallament a les papereres habilitades a pocs metres del punt d'avituallament, així
com apartar del mig de la pista els excrements del seu gos o gossa.

8. CONTROL VETERINARI

8.1 Tots els gossos i gosses que prenguin part al Canicròs han de passar un control veterinari obligatori
abans  de  la  cursa.  Serà  responsabilitat  del/la  corredor/a  presentar-se  en  el  lloc  de  la  cursa  amb
l'antelació suficient per passar el control.

8.2 El/la corredor/a presentarà en el control veterinari la car�lla de vacunació o passaport actualitzat,
firmat i segellat per un/a veterinari/a col·legiat/da i la cer�ficació d'implantació del microxip obligatori.

8.3 Els gossos que només par�cipin en la passejada queden exempts del control veterinari. Tanmateix, sí
que han de portar implantat el microxip obligatori.

9. EQUIPAMENT OBLIGATORI

9.1 Els/les corredors/es par�cipants al Canicròs hauran d'anar equipats/des amb el següent material
obligatori. L'organització podrà fer un control de material en qualsevol moment.

9/A Cinturó de Canicròs: per la cintura del/la corredor/a. Ha de ser ample i còmode i que perme� lligar
la línia de canicròs mitjançant un mosquetó d'obertura ràpida que estarà fixo al cinturó. 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.

9/B Línia de Canicròs: per poder lligar el cinturó del/la corredor/a a l'arnés del gos o gossa. Haurà de
tenir una part elàs�ca (amor�dora) que absorbeixi els  impactes per evitar lesions a l'esquena del/la
corredor/a o del gos o gossa. La longitud de la línia ha de ser d'entre 2 i 2,5 metres en posició estesa. Per
lligar la línia a l'arnès del/la gos/sa es farà mitjançant un mosquetó resistent.



9/C Arnés de Canicròs: haurà de ser específic de canicròs, resistent per garan�r que el gos o la gossa no
el trenqui i s'escapi. Haurà de prevenir al gos/gossa de rascades fetes per les parts de l'arnès que estan
en contacte. Per aquest mo�u no pot estar fabricat amb material abrasiu o tallant, a més ha de comptar
amb zones encoixinades per una major protecció.

Els/les  corredors/es  amb  gossos/es  de  pèl  curt  hauran  de  tenir  en  compte  especialment  aquestes
consideracions.  Haurà  de  permetre  l'extensió  normal  de  les  potes  del  gos  o  de  la  gossa  sense
impediments. Disposarà d'una anella o corda a l'extrem final per unir-lo a la línia de �r.

Es recomanen els arnesos creuats. Estaran explícitament prohibits els arnesos de passeig senzills que
creuin  horitzontalment  per  davant  les  potes  davanteres,  ja  que  poden  provocar  deformitats  i
n'impedeixen la seva extensió normal.

9/D No es permet calçat amb claus o qualsevol altre que pugui suposar un perill pel gos o per la gossa.

9/E  Els  gossos  i  gosses  que  (sense  ser  perillosos/es)  tendeixin  a  ser  conflic�us/ves  davant  altres
gossos/es,  hauran  de  prendre  la  sor�da  amb  morrió.  Igualment  el/la  corredor/a  considerarà  la
conveniència de mantenir el morrió durant tota la cursa, sempre i quan no dificul� la respiració normal
del gos o de la gossa, per la qual cosa, haurà de ser de �pus cistella.

En qualsevol cas, serà responsabilitat del/la corredor/a controlar el seu gos o gossa en tot moment,
podent ser sancionat o re�rat de la cursa en cas de no fer-ho.

10. CIRCUIT

10.1 La cursa transcorrerà principalment per camins, rieres i pistes, limitant-se els trams d'asfalt, ciment
i super;cies abrasives als mínims imprescindibles per accedir als camins, que no excedirà com a màxim
del 10% del recorregut.

10.2 L'organització pot suspendre o modificar el recorregut de la marxa en cas necessari, malgrat que el
mal temps no serà obstacle per dur a terme la cursa i la passejada.

10.3 La temperatura es mesurarà a la zona de sor�da 30 minuts abans de l'inici. L'organització de la
prova prendran la següent decisió:

• Temperatura menor de 17 °C: la compe�ció es desenvoluparà normalment.

• Temperatura igual o major a 17 °C i inferior a 22 °C es modificarà el recorregut.

• Temperatura igual o major a 22 °C: no es permetrà cap sor�da.

L’organització  es  reserva  el  dret  a  que  aquesta  decisió  es  modifiqui,  si  les  circumstàncies  així  ho
aconsellen. El factor principal de decisió sempre serà el benestar dels animals.

11. SORTIDA I ARRIBADA

11.1 Les sor�des es podran realitzar individualment, per categories o per grups.

11.2  Durant  la  sor�da  el/la  corredor/a haurà de subjectar  el  seu  gos o  gossa  pel  collar  o l'arnès i
romandrà darrera la línia de sor�da fins que es doni el senyal de sor�da.

12. NORMES DE PISTA

12.1 El gos o la gossa ha d'estar en tot moment lligat/da a través de la línia de �r al/la corredor/a, en cas
contrari, el/la corredor/a serà desqualificat/da. Pot contemplar-se com un cas excepcional aquell en què
es deslligui per prevenir un accident entre dues línies de �r.

12.2 El/la corredor/a no pot anar en cap moment per davant del seu gos o gossa ni es�rar-lo/a per la
línia per forçar la seva marxa. El gos o gossa haurà de córrer sempre davant del/la corredor/a (màxim al
costat).



12.3 El/la corredor/a només podrà �rar del seu gos o gossa en el moment dels canvis de direcció, en
moments de desatenció o de curiositat,  en passatges delicats (rieres,  ponts, tolls,  encreuaments de
carretera, etc.), però només el temps necessari per a la superació de l'obstacle o per fer tornar el gos o
gossa al circuit. Un control pot prohibir aquest mètode si considera que no és jus�ficat.

12.4 Queda totalment prohibit maltractar els gossos/es, sigui ;sicament o verbalment (propis o aliens).
Serà mo�u de desqualificació de la prova (parlem de maltractament no d'una possible correcció per mal
comportament).

12.5 El/la corredor/a haurà de conèixer al seu gos o gossa i prendre les mesures per a controlar-lo/a en
tot moment.

12.6 El/la corredor/a i el seu gos o gossa hauran de passar per tots els punts de control, sense sor�r del
circuit.

12.7 No es podrà rebre ajuda externa durant la cursa. Els controls podran ajudar el/la corredor/a només
per ordre del/la director/a de cursa i en punts problemà�cs predeterminats (pas per granges o zones
amb altres gossos/es, etc.). En cas de situació de perill pel gos o per la gossa, pel corredor o corredora o
per tercers, es podrà ajudar a qui ho necessi�.

12.8 El/la corredor/a haurà de dur sempre visible el dorsal, especialment en els punts de control i en
l'arribada a meta.

12.9 En cas d'emergència serà obligatori ajudar l'equip afectat i informar el control més proper.

12.10 Per avançar a un altre equip en trams estrets o dificultosos es recomana adver�r amb la veu
«PAS»  per  prevenir-lo  de  manera  que  pugui  controlar  al  seu  gos  o  gossa  i  facilitar  l'avançament.
L'avançament es realitzarà sempre que sigui possible per la part esquerra, deixant lliure aquesta part
el/la corredor/a que és avançat o avançada.

12.11 Un equip que està sent avançat ha de facilitar l'acció a l'equip que l'està avançant.

12.12 En cas que una gossa en zel  o un gos/gossa agressiu/va es�gui dificultant l'avançament, el/la
corredor/a que avança pot demanar amb la veu de "STOP" que el primer equip s'aturi, fins que pugui
completar l'avançament.

12.13 Es prohibeix córrer ocupant tota la pista,  deixant  córrer el  gos  per un costat de la  pista i  el
corredor per l'altre.

12.14  Si  algun  corredor  o  corredora  abandona,  és  obligatori  avisar  al  control  més  proper  o  als
components de l'organització.

12.15 El temps d'arribada quedarà determinat en travessar el gos o la gossa la línia de meta.

12.16 El recorregut romandrà obert a la circulació de vehicles. Cal respectar el codi de circulació en tot
moment.

12.17 Quan la cursa es realitzi conjuntament amb una altra prova, s'haurà de ser respectuós amb tots
els par�cipants.

13. PREMIS

13.1 En la 3a edició del Canicròs de Reus es premiaran els 3 primers classificats homes i les 3 primeres
classificades dones de les categories: júnior, sènior, veterà, màster i gossos de menys de 15 kg.

13.2 La passejada no és compe��va i no té premi. Tampoc té premi el canicròs infan�l, que és una prova
per promoure aquest esport i els seus valors, però no serà compe��va. Tots els par�cipants al canicròs
infan�l ob�ndran obsequi de par�cipació.



13.3 La cursa del III  Canicròs de Reus serà puntuable dins el sistema de puntuació del Circuit Català
Popular de Canicròs de Catalunya (vegeu el Reglament CCPC)

14. INFRACCIONS I SANCIONS

14.1 S'estarà al que disposa al Reglament de proves de canicròs i canib1 del Circuit Català Popular de
Canicròs - CCPC.

15. RECLAMACIONS

15.1 Les classificacions de les proves i les sancions es publicaran abans del lliurament de premis.

15.2 Les reclamacions podran presentar-se en qualsevol moment i fins 30 minuts després de publicades
les classificacions. Hauran de presentar-se per escrit  al/la director/a de cursa perquè siguin resoltes
abans de l'entrega de premis.

16. NORMES ESPECÍFIQUES PER LA PASSEJADA POPULAR SOLIDÀRIA

16.1 La passejada és oberta a tothom, amb gos o sense.

16.2 Per la passejada no cal passar el control veterinari, però sí que cal que el gos o gossa dugui microxip
i es recomana disposar d'una assegurança de responsabilitat civil amb cobertura per al gos o la gossa. Si
són gossos de raça potencialment perillosa l'assegurança és obligatòria i caldrà que vagin lligats i amb
morrió.

L'organització no es farà responsable dels danys que ocasionin o pateixin els gossos i gosses durant tota
la jornada, en tots aquests casos serà el/la par�cipant en la passejada el/la que es farà responsable del
comportament i actes del seu gos o gossa.

16.3 Per poder par�cipar és obligatori haver tramitat la inscripció i omplir tots els camps obligatoris que
es demanen en el formulari de par�cipació.

16.4 Els/les par�cipants a la passejada, en el moment de fer la inscripció acceptaran tots els ar�cles del
reglament en què es vegin afectats.

16.5 La passejada no és compe��va i no té premis.

16.6 La sor�da de la passejada es farà a l'hora que està indicada a la pàgina web.

17. PROTECCIÓ DE DADES

17.1 Segons estableix el nou Reglament (UE) 2016/679, del 27 d'abril de 2016 del Parlament i Consell
Europeu, informem que les dades incloses en aquest formulari s'incorporaran a un fitxer propietat de
Tretzesports, amb la finalitat de cursar aquesta sol·licitud d'inscripció; tanmateix li podran ser enviades
comunicacions  informa�ves  i  comercials  sobre  productes,  serveis  i  promocions de  Tretzesports,  i/o
d'en�tats relacionades amb aquest esdeveniment, preservant en tot moment la confidencialitat de les
seves dades. El par�cipant té el dret d'accedir als fitxers amb l'objecte de rec�ficar o cancel·lar de forma
total  o  parcial  el  seu  con�ngut.  Podrà  fer-ho  sol·licitant  per  escrit  a  la  següent  adreça:
info@canicrosdereus.com i a Tretzesports mitjançant la següent adreça info@tretzesports.com

18. DRETS D'IMATGE

18.1 Tots els/les par�cipants en l'esdeveniment renuncien als seus drets d'imatge durant la carrera.

18.2 L'organització podrà u�litzar les imatges de la cursa per mo�us d'interès propi.



18.3 El dret a la pròpia imatge és un dret reconegut en l'ar�cle 18.1 de la Cons�tució i regulat en la Llei
5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la in�mitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, així
com en l'aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de
desembre.

18.4  L'acceptació  del  present  reglament  implica  obligatòriament  que  el  par�cipant  autoritza
L'ORGANITZACIÓ a la realització de fotografies i filmació de la seva par�cipació en el CANICRÒS DE REUS
i PASSEJADA SOLIDÀRIA, i els dóna el seu consen�ment per la difusió i explotació comercial i publicitària
de totes les imatges preses durant la prova indicada, en les que resul� clarament iden�ficable, sense
dret per part del corredor a rebre cap compensació econòmica. En cap cas s'u�litzaran per finalitats
diferents de les indicades.

                        


