
REGLAMENT CANICRÒS SOBREPUNY 2023
 
PRESENTACIÓ

-El present reglament té per objectiu descriure el funcionament de la prova esportiva Canicròs Sobrepuny 
que es disputa a la La Nou de Berguedà i que organitza l’Associació de Muntanyencs Berguedans (AMB).
-El web de la cursa és https://www.sobrepunytrail.cat/
 
DATA 

- Dissabte15 d’abril de 2023

RECORREGUT

- Té una distància de 6,6km i 400m de desnivell positiu
- Estarà degudament senyalitzat amb cintes i banderoles 
- A la web de la prova es publicarà el track del circuit.
- Serà en circuit obert, el participant ha d'extremar les precaucions en trams de circulació de vehicles a  
motor i zones de pastura.
- El recorregut transcorre íntegrament per un espai natural protegit. 

HORARIS

- Els horaris i tota la informació relacionada estarn publicats a la web de la cursa.

MATERIAL OBLIGATORI

- Cinturó del corredor       
- Línia de tir esmorteïda de com a mínim 1,5m
- Arnés de tir pel gos tipus canicross/mushing. Resistent per garantir que el gos no el trenqui i s’escapi,  
  que protegeixi el gos dels fregaments durant el tir i que disposi d’una corda en l’extrem �nal per unir-lo 
  a la línia de tir. Estaran explícitament prohibits els arnesos de passeig senzills que creuin horitzontal
  ment (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.
- Roba adequada per a la pràctica esportiva
- Calçat que no pugui causar danys al gos

*En funció de les condicions meteorològiques es determinarà material obligatori pels corredors (paravent, 
samarreta tèrmica, etc) 

           Cinturó del corredor                            Línia de tir                                    Arnés de tir pel gos 



PARTICIPACIÓ

1.La participació d’un esportista a la Canicròs Sobrepuny implica l’acceptació de tots i cadascun dels punts 
d’aquest reglament. 

2.L’organitzador (AMB) no es fa responsable de  danys i/o lesions que puguin ocasionar els gossos o espor-
tistes durant el transcurs de la cursa, en els seus moments previs ni en els posteriors, quedant així entès i 
acceptat per qualsevol esportista que s’inscrigui a la prova.

3.Cada corredor ha de ser conscient per on transcorre la prova i el tipus de terreny pel qual s’està desenvo-
lupant la cursa, adequant els ritmes de carrera a les circumstàncies especí�ques de cada tram. Recalquem 
la importància de conèixer els nostres límits i els del gos, tant físics com tècnics, així com de saber quin 
tipus d’indumentària i calçat vestir.

4.L’esportista serà responsable del seu gos o gossos en tot moment, des de l’arribada al lloc de la cursa 
�ns a la seva marxa. No es permetrà gossos sense lligar abans, durant, ni després de la prova.

5.Els participants al Canicròs Sobrepuny són conscients de la duresa d'aquesta prova, són sabedors que 
es realitza en terreny de muntanya i que les condicions meteorològiques juguen un paper molt i molt 
important, i que aquest fet incideix directament augmentant encara més aquesta duresa.

6.L’edat mínima per participar de forma individual és de 14 anys. Els menors d’aquesta edat podran partic-
ipar si van acompanyats del seu pare/mare o tutor legal.

7.Els participants menors d’edat només podran participar amb autorització dels seus pares/mares o tutors 
legals. Aquests reconeixen la duresa del recorregut i asseguren que els menors són completament aptes 
per afrontar la duresa de la cursa, i es fan ells mateixos responsables únics de la participació del menor. 
Aquesta autorització haurà d’estar a disposició de l’organització en el moment de recollir el dorsal.

8.L’edat d’un competidor es considerarà la mateixa per a tota la temporada i és l’edat que té el competidor 
a data 31 de desembre que segueix a la �nalització de la temporada de competicions (31/12/2023)

9.S’admet la participació de totes les races de gossos, sempre i quan estiguin en bona forma física i super-
in el control veterinari obligatori.

10.No s’estableix una edat màxima dels gossos. No obstant, aquells que superin els 10 anys passaran un 
control més rigorós. Podran quedar exclosos de participació si el Cap Veterinari i Delegat Tècnic així ho 
determinessin. 

11.Els gossos participants hauran de tenir, el dia de la cursa, com a mínim 12 mesos d'edat. Es recomana 
que els gossos de raça gran competeixin a partir dels 18 mesos.

12.Les vacunacions hauran d’estar al dia (degudament segellades i signades per un veterinari col·legiat) i 
dur implantat el micro-xip obligatori.

13.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 Sano�s), 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.

14.No s’admetrà la participació de gossos manifestament perillosos (sense fer referència a races sinó a 
exemplars concrets). Els gossos con�ictius (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.

15.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

16.Brí�ng informatiu: s’enviarà el dia abans de la prova per correu electrònic a cada participant. També 
es farà un resum explicatiu entre 10-20’ abans de la sortida i s’informarà del traçat del circuit, sistema 
de senyalització, condicions meteorològiques i qualsevol altra dada rellevant per la prova.
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INSCRIPCIONS

- Places limitades a 100 participants 
- Obertura d'inscripcions el 6 de Març de 2023. L’organització es reserva el dret d’aplaçar o avançar la 
data de les inscripcions 
- Preu inscripció: 18€
- La inscripció inclou:
       - Bossa del corredor
       - Assegurança
       - Avituallament a l'arribada: entrepà + beguda
       - Sorteig de material
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estranyes davant d’altres gossos en determinades circumstàncies, hauran de prendre la sortida amb 
morrió o bé fer-ho en darrer lloc del grup.

15.S’admet la participació de gosses en zel. No obstant s’ha de comunicar l’estat de la gossa a 
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es farà un resum explicatiu entre 10-20’ abans de la sortida i s’informarà del traçat del circuit, sistema 
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CATEGORIES
ORIES
- Les categories seran generals Masculina i Femenina. 
- Hi haurà també les següents subcategories:
 - JÚNIOR (de 16 �ns a 18 inclòs) nascuts anys 2005, 2006 o 2007
 - SÈNIOR (de 19 �ns a 39 inclòs) nascuts anys entre 1984 al 2004
 - VETERÀ (a partir de 40 inclòs ) nascuts anys entre 1974 al 1983
 - MÁSTER (a partir de 50 inclòs ) nascuts a partir del 1973
 - GOSSOS PETITS (menys de 15kg) Categoria Única



REGLAMENT

17.No es pot canviar el gos a una mateixa prova

18.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 su�cient per passar 
el control. L'horari del control veterinari estarà penjat al web de la cursa.

19.Durant el control, el veterinari de cursa revisarà el bon estat de salut general del gos i la seva aptitud 
per córrer.

20.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 certi�cat d’implantació del micro-xip obligatori.

21.Els gossos que no hagin superat el control veterinari no podran participar a la prova. 

22.Es prohibeix totalment l'ús d'auriculars o qualsevol altre aparell que pugui interferir en la correcte 
audició de les diferents advertències o noti�cacions que puguin ser realitzades pel personal de la cursa o 
per altres corredors.

23.No es permeten agressions físiques ni verbals a gossos propis o aliens

24.Abans de la sortida el competidor romandrà darrere de la línia de sortida subjectant al seu gos pel collar 
o arnés �ns que es doni la senyal de sortida.

25.Al moment de la sortida cal tenir la Línia de tir recollida. En funció del tipus de sortida (en massa o en 
tandes) es determinarà una distància mínima que s’informarà al brí�ng i que estarà indicada amb cartells 
�ns on caldrà dur la línia recollida.

26.L'esportista portarà sempre visible el dorsal, especialment en els punts de control i a l’arribada. El 
dorsal és personal i intransferible.

27.No es podrà sortir del circuit marcat durant la prova i s’haurà de passar per tots els punts de control.

28.No es podrà rebre ajuda externa durant la cursa, excepte en les zones habilitades per l’organització (en 
cas d’haver-ni). 

CLASSIFICACIONS I PREMIS
- Tots els participants que hagin completat la totalitat del recorregut, passant per tots els controls i havent 
complert el present reglament, obtindran la condició de classi�cats. 

Premis segons classi�cació per temps:
    - 3 primeres ABSOLUT FEMENÍ
    - 3 primers ABSOLUT MASCULÍ

*Les subcategories no obtenen premis.
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29En 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

30Es prohibeix córrer ocupant tota la pista, deixant el gos córrer a un costat de la pista i l'esportista per 
l'altre.

31.El participant que es vegi indisposat per alguna raó, haurà i estarà obligat a abandonar la seva partici-
pació al Canicròs Sobrepuny. L'organització mai no obliga a ningú a seguir amb la seva participació i en 
aquestes circumstàncies el participant haurà de donar avís mitjançant: el telèfon imprès al dorsal o bé al 
112, segons ell consideri, i en el cas d’abandonament pels seus propis medis, aquest comunicarà l'abandó 
a l’organització.

32.Els responsables dels controls en acord amb el director de la prova tenen la potestat per retirar el partic-
ipant que creguin que no es troba en condicions per continuar la prova.

33.Cal respectar l’entorn per on transcorre la prova. No es podrà embrutar o degradar l'itinerari, ja sigui 
amb restes d'avituallament, com vasos o menjar, o amb excrements dels gossos a la zona urbana. Serà 
responsabilitat de l'esportista tirar les restes d'avituallament (en cas d’haver-ni) a les papereres habilitades 
per l’organització.

34.Cal tenir en compte que el recorregut transcorre per zones de muntanya i per alguna zona de ramade-
ria/pastura. Així doncs caldrà respectar tots els altres usuaris d’aquests espais ja siguin persones o 
animals.

35.L’incompliment de qualsevol punt d’aquest reglament pot comportar sancions o �ns i tot la desquali�-
cació del participant segons la seva gravetat i circumstàncies.

- Motius explícits de sanció amb 1 minut de temps
 -No portar el dorsal visible
 -No facilitar o di�cultar un avançament
 -Portar el gos sense lligar en el lloc de concentració, abans o després de la cursa *
 -Ajudar a un equip marcant-li el pas
 -No assistir a la reunió informativa prèvia a la carrera
 -No passar el control de parc tancat (en cas d’existir)
 -Empènyer al gos des de darrera o tibar-lo.

- Motius explícits de desquali�cació:
 -Maltractar al gos, propi o aliè, o agredir a un altre esportista o membre de l’organització.
 -Manifesta agressivitat del gos o falta greu de control sobre el gos que posi en perill a altres  
   equips, públic o organitzadors.
 -Comportament agressiu del corredor cap altres participants i/o organitzadors de la prova.
 -Canviar de gos
 -Portar durant el transcurs de la cursa algun tipus d’auriculars, pods, etc
 -No auxiliar a altres participants, ja sigui esportista o gos, que hagin patit algun accident o 
              indisposició.
 -Llançar qualsevol tipus de rebuig durant el recorregut que no sigui en els punts habilitats 
   explícitament per la organització.
 -Haver corregut sense el material obligatori.
 -Quan un veterinari de la prova diagnostica una malaltia contagiosa a un gos
 -Acceptar ser transportat en un vehicle, excepte en el cas d’haver perdut el gos.
 -No presentar-se a l’entrega de premis en cas de ser un dels guanyadors.



*es considera el període abans de la cursa des de 15min abans de la obertura del control veterinari �ns a 
la sortida d’aquesta. Es considera després de la cursa des de l’arribada dels participants �ns 15 min 
després de l’entrega  de premis.

36.El dret a la pròpia imatge és un dret reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat en la Llei 
5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat 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 desem-
bre. L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a l’organització 
del Canicròs Sobrepuny a la realització de fotogra�es i �lmació de la seva participació a qualsevol de les 
seves modalitats, i els dóna el seu consentiment per la seva difusió i explotació inclòs amb �ns comercials 
i publicitaris de totes les imatges preses durant la prova, i en les quals resulti clarament identi�cable, tant 
ell com el seu gos i sense dret per part del corredor a rebre cap compensació econòmica.

37.Tràmits i reclamacions es faran exclusivament mitjançant el correu o�cial de l’organització info@so-
brepunytrail.cat no sent vàlids altres mitjans com les xarxes socials. 

38.Molt important, en cas de no estar d'acord amb aquest reglament, si us plau, NO feu la vostra inscripció, 
ja que arribat el cas s'aplicarà íntegrament. 

39.No es retornarà la quota d'inscripció si a l’esportista no li està permesa la participació a la cursa per 
l’incompliment d’algún punt del present reglament.

40.L’anul·lació de la inscripció per part d’un esportista un cop tancat el termini de la inscripció, no impli-
carà, en cap cas, la devolució de l'import de la quota d’inscripció

41.L’anul·lació de la prova per part de l’organitzador, suposarà únicament la devolució dels drets de partici-
pació. En cap cas, l’organitzador es farà càrrec de cap altra despesa, com pot ser desplaçaments, hotels, 
etc.

42.Aquest reglament pot ser modi�cat �ns el dia de la prova, segons imprevistos aliens o interns de 
l’organització. La última revisió estarà penjada al web de la organització https://www.sobrepunytrail.-
cat/

43.TOT ALLÒ QUE NO ESTIGUI PREVIST EN EL PRESENT REGLAMENT QUEDA SOTA LA DECISIÓ DE L’OR-
GANITZACIÓ.


