
LIBECAN

REGLAMENT

APARTATS COMUNS PER A TOTES LES CARRERES DE LA LLIGA

1. PARTICIPANTS I DATES.

Les entitats CEM Les Llebres de Muro, CT Serra Vernissa, Protectora d'animals d'Ibi i GARA 
d'Alcoi organitzen la primera Lliga Benèfica de Canicross (en endavant LIBECAN), a la qual 
tindran accés totes les persones que ho desitgen.

Aquesta lliga és solidaria, amb la qual cosa,  qualsevol benefici anirà destinat al recolzament 
d’una causa benèfica que cada entitat elegisca.

La lliga tindrà com a base les carreres que la composen. En cadascuna d'elles es realitzarà una 
classificació paral·lela per a tots els inscrits. Per qüestions de respecte als animals, la lliga es 
durà a terme entre gener i març de 2017, coincidint amb els mesos més gelats de l'any i 
constarà de les carreres següents:

 III Canicross i MarxaCan Vila de Muro, en Muro el 14/01/18

 III Canicross i Marxa d'Alcoi, en Alcoi el 28/01/18

 I Canicross i III Marxa d'Ibi, en Ibi el 11/02/18

 III PerimeTrailRett Serra Vernissa, en Xàtiva el 11/03/18

2. CATEGORIES.

Hi hauran 2 categories:

• Sènior: de 16 a 39 anys.

• Veterans: de 40 anys en endavant.

Cada categoria estarà dividida en masculí i femení, de forma que hi haurà premis per als tres 
primers de cada categoria.

Els menors de 16 anys no podran participar en cap cursa. Els menors de 18 anys hauran de 
portar una autorització del pares o tutors legals, que hauran de presentar al recollir el dorsal.

L’organització es reserva el dret d’ajuntar categories si no s’arriba a un número determinat de 
participants en cadascuna.
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3. INSCRIPCIONS.

Els/es atletes que desitgen participar en les distintes carreres que composen de la 1a edició 
LIBECAN, hauran d'efectuar la seua inscripció independent en cadascuna de les carreres que 
composen la lliga a través de la pàgina web https://clickn.run/organizations/libecan

La fitxa d'inscripció haurà d'esser emplenada, amb totes les dades, correctament. 

La quota d’inscripció per carrera serà: 

 10,00 € (inscripció bàsica)

 15,00 € (inscripció amb borsa del corredor/corredora)

 20,00 € (inscripció bàsica el dia de la prova)

La inscripció bàsica de 10€ podrà realitzar-se fins 4 dies abans de la prova i serà totalment en 
línia.

La inscripció amb borsa del corredor/corredora de 15€ sols podrà realitzar-se fins 10 dies 
abans de la prova (posteriorment sols s'admetrà la inscripció bàsica) i serà totalment en línia.

La inscripció del dia de la prova serà de 20€ i no es tindrà dret a borsa del corredor/corredora.

Per a qualsevol dubte, consultar el reglament individual que tenen cada una de les curses.

4. CRONOMETRATGE. 

El cronometratge de les carreres es realitzarà mitjançant el sistema Click'n'Run 
(https://clickn.run)

Cada corredor i corredora rebrà el seu dorsal independent per a cadascuna de les carreres. Tot
participant que no porte el dorsal visible no resultarà classificat.
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5. SISTEMA DE PUNTUACIÓ DE LA LLIGA I CLASSIFICACIONS. NOMBRE MÍNIM DE 
CARRERES.

Per a poder optar a la classificació de la lliga serà necessari completar, almenys, 3 de les 4 
carreres que la composen.

El control de puntuació es farà mitjançant el sistema informàtic  Click'n'Run

En totes les categories es puntuarà de la següent forma: 

• 1r Lloc: 1 Punt 

• 2n Lloc: 2 Punts 

• 3r Lloc: 3 Punts 

• 4t Lloc: 4 Punts 

S’incrementarà en un punt el següent corredor que vaja passant per meta. 

Per a la classificació final s'acumularan les puntuacions obtingudes en les 3 carreres mínimes 
exigibles i puntuaran els millors llocs aconseguits. En cas d'empat, es tindrà en compte: 

1. El número de carreres finalitzades. 

2. A igual número de carreres, el major número de primers llocs, segons, etc.

3. En el suposat d'aplicar els sistemes de desempat anteriors i continuar l'empat, 
s'aplicarà un sistema d'atzar a determinar per LIBECAN.

Els resultats de cada carrera i les classificacions provisional i final es podran consultar per 
Internet a la Web oficial de la lliga.

6. TROFEUS. ACTE DE TANCAMENT DE LLIGA.

En cadascuna de les proves individuals es realitzarà una entrega de trofeus independent, de 
forma que les categories i el nombre de trofeus pot variar. Cal consultar els reglament 
individual per a cada carrera.

Independentment dels trofeus entregats en cadascuna de les carreres, al finalitzar l'ultima 
prova es realitzarà un acte  de tancament de lliga on es farà entrega dels trofeus i dels regals 
de fidelitat:

• Trofeus i premis per als tres millors classificats de tota la lliga en totes les categories 
(sènior i veterà, masculí i femení)

• Premis fidelitat per a tots els i les participants que completen almenys 3 de les 4 
proves..
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Al llarg de lliga i abans de l'última  carrera, s'informarà de tots els premis (guanyadors i 
guanyadores i premis fidelitat), així com de la data i lloc de l'acte de tancament.

7. TEMPERATURES

Els barems utilitzats seran els següents:

• Menys de 17ºC: la cursa es disputarà normalment.

• De 17ºC a 19ºC: el recorregut no excedirà de 5km.

• De 20ºC a 22ºC: el recorregut no excedirà de 2km.

• Més de 22ºC: la cursa no es disputarà.

La temperatura es prendrà 30 minuts abans de l’eixida.

8. CONTROL VETERINARI.

• Els gossos han d’estar en bon estat de forma física per disputar la cursa, i així ho 
certificarà el veterinari de l’organització.

• Hauran de tindre un mínim d’un any i un màxim de deu anys el dia abans de la prova i 
portar implantat el microxip obligatori.

• Tots els gossos hauran de passar el control veterinari abans de disputar la cursa on 
hauran de presentar la cartilla de vacunacions.

• Les vacunes obligatòries són:

◦ L’antirràbica

◦ La polivalent (parvovirosis, leptospirosis, brom i hepatitis canina, com a mínim).

◦ És recomanable la vacuna de la Bordetella (tos de les gosseres), que, tot i NO ser 
obligatòria per al Canicross Vila de Muro, si que ho és per totes les proves de la 
RFEDI.

Les vacunes hauran d’haver estat administrades un mínim de tres setmanes abans de la cursa.

Els gossos agressius i/o perillosos (independentment de la raça) prendran l’eixida en l’últim 
lloc, i amb morrió de cistella si fos necessari.

Les gosses en zel podran participar, però ho hauran de comunicar prèviament al veterinari i 
eixir en els darrers llocs.

Els amos hauran de conèixer els seus gossos i es fan responsables del comportament 
d’aquests.
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9. MATERIAL.

Material obligatori:

• Per al corredor o corredora: cinturó encoixinat que cobrisca un mínim de dues 
vertebres lumbars.

• Per al gos o la gossa: arnés de tir, còmode i ergonòmic, adaptat a la seua mida, el qual 
ha d’evitar qualsevol tipus de fregament o lesió i garantir un repartiment uniforme de 
la força.

• El gos i el corredor hauran d’anar units per una línia de tir esmorteïda d’entre 2 i 3 
metres de llargada.

Material recomanable:

• Per al corredor i corredora: calçat apropiat (deportives de “running” o “trail running”), 
així com roba còmoda.

• Utilització d’un mosquetó d’alliberament ràpid per situacions d’emergència.

• Guants de protecció per evitar danys en possibles caigudes.

10. MOTIUS DE DESQUALIFICACIÓ.

Serà motiu de desqualificació immediata i retirada de dorsal els comportaments següents:

• Maltractar el gos, ja siga físicament o verbalment.

• No passar el control veterinari obligatori.

• No passar el control d’eixida.

• Degradar o embrutar l’entorn per on discorre la cursa.

• No prestar auxili i/o ajuda a algun participant que ho necessite per accident o salut, 
avisant al punt de control més proper.

• Desobeir les ordres dels membres de la organització, controls o voluntaris.

• Passar per fora de les zones delimitades.

• No dur el dorsal ben visible.

• Córrer per davant del gos reiteradament (la primera vegada serà amonestat/da 
verbalment).

• No passar tots els controls de pas.

• Rebre ajuda externa durant el recorregut.
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11. DRETS D'IMATGE.

El corredor i corredora autoritza la reproducció d’imatges seves i del seu gos en les 
plataformes que la organització utilitze per difondre i publicitar este esdeveniment i 
posteriors, tals com xarxes socials, cartells, tríptics, webs, etc…

12. ALTRES.

Els participants són conscients del seu estat de salut; així l’organització no es fa responsable 
dels danys o malalties que puguen patir durant el transcurs de la cursa.

Els participants hauran de complir amb les lleis i ordenances municipals en matèria d’animals 
de companyia, tals com la recollida d’excrements, portar el gos lligat en tot el municipi o 
complir la llei en matèria de races perilloses entre altres.

També hauran de complir les normatives de civisme i respecte al medi, tals com no degradar 
l’entorn natural, respecte pel mobiliari urbà, etc.

La desconeixença de les normatives no eximeix del seu compliment.

L’organització no es fa responsable del comportament dels participants abans i després de la 
prova, però tenen l’obligació moral d’informar a les autoritats pertinents dels comportaments 
inadequats, negligents o il·legals, i així es farà.

13. ORGANITZACIÓ.

Tots/es els/es participants en la LIBECAN, pel fet de participar en una carrera de la lliga, 
accepten el Reglament particular corresponent i el de cadascuna de les carreres. Formalitzen la
Inscripció, amb tots els drets i obligacions, igual que la resta de participants, i declaren trobar-
se en perfectes condicions físiques, i assumeixen el risc de la pràctica esportiva. L’organització 
LOCAL, de cada prova, serà l’encarregada de facilitar i verificar les distàncies a recórrer, així 
com de dirimir possibles reclamacions sobre les classificacions de la seua prova. L’organització 
de la lliga és reserva el dret de canviar el Reglament, les dates i els recorreguts de les carreres, 
si ho considera oportú, donant difusió als canvis i fent-ho públic a través de la web oficial.

14. RECLAMACIONS

Una vegada finalitzada cada carrera, s'estableix un termini únic, de 10 dies hàbils, per efectuar 
les reclamacions oportunes en libecan@gmail.com, NO S’ACCEPTARÀ CAP RECLAMACIÓ FORA 
DEL TERMINI. Transcorregut aquest termini, les classificacions seran definitives.

15. INTERPRETACIÓ DEL REGLAMENT

L'Organització és reserva el dret de resoldre els dubtes que puguen sorgir durant el 
desenvolupament de la carrera segons el seu criteri. Els/as atletes pel fet de participar 
accepten la totalitat d'aquest Reglament.
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