Perfil

Patrocina i Organitza

1a

cursa popular

AMB GOS

LA SERRA D’EN GALCERAN
Col·labora

5 D’AGOST 2017

3a

eixida : 19:45h.

prova lliga canicross
castelló

2017
Distància: 5,3 km

Inscripció:

cursaambgoslaserra@gmail.com

URBAN RUNNING
COMERVALL

Preu: 10 €

PRESENTACIÓ
Aquest any 2017 naix el projecte de la primera Lliga
de Canicross Castelló, amb un total de 3 proves. Les
quals tindran lloc a Borriol (abril), Vilanova d’Alcolea
(juny) i la Serra d’en Galceran (agost).
La Lliga de Canicross naix amb l’objetiu de fomentar
la pràctica d’una disciplina esportiva poc coneguda
en les nostres comarques, que combina l’esport i el
respecte per la natura i pels animals.
La tercera i última prova de la Lliga tindrà lloc a la
Serra d’en Galceran el dissabte 5 d’agost de 2017, a
partir de les 19:45 hores, amb eixida al carrer de la
Nevera.

LA INSCRIPCIÓ DÓNA DRET A
•
Obsequis i regals, borsa del corredor, oferts pels
patrocinadors.

NOM

• Tindre accés al control d’avituallament establert al final
de la prova.

COGNOMS

• Assistència veterinària, a la finalització de la prova. Dutxa
al finalitzar la prova.

DNI

CATEGORIES
Hi han dos categories (masculina i femenina) amb dues
subcategories cadascuna:

Gossos/es de menys de 15 kg.
Gossos/es de més de 15 kg.

PREMIS

INSCRIPCIÓ
La quota de inscripció serà de 10€, a ingressar en el
següent número de compte:

ADREÇA
POBLACIÓ
TELÈFON
E-MAIL

També es lliuraran els trofeus i obsequis finals de la Lliga.

EDAT MASCOTA

Opció 1: Omplir el formulari d’inscripció i enviar-ho
al mail cursaambgoslaserra@gmail.com, juntament
amb el justificant de pagament.
Opció 2: En Urbanruning/Comervall

Els dorsals es recolliran al carrer de la Nevera de La Serra
d’en Galceran, el dia de la prova des de les 18:15h fins les
19:15h, on també tindrà lloc el control veterinari.

El nombre de participants queda limitat a 50, per
rigorós ordre de lliurament d’inscripció.
Prioritàriament s’admetrà la participació de corredors
majors de 16 anys (els menors hauran d’anar
acompanyats d’un adult).
L’organització no es fa responsable dels danys personals
i/o materials que pugen ocasionar els participants en
la prova.

CLUB

NOM MASCOTA

RECOLLIDA DE DORSALS

PARTICIPANTS

SEXE

Trofeus i reglas per als 3 primers classificats de cada
categoria.

CAJAMAR ES49 3058 7413 2627 2050 0146

El termini d’inscripció finalitza el dia 3 d’agost. La
inscripció el mateix dia de la marxa, serà de 12€.

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

- 15 KG

PES

+ 15 KG

SIGNATURA

REQUISITS
Els gossos han de:
• Tenir 12 mesos com a mínim.
• Tenir la cartilla de vacunació segedallada per un veterinari
col·legiat.
• Tenir el microxip implantat.
•
Portar posat en tot moment morrió (tipus cistella) en
cas de races perilloses, o en cas d’animals agressius o
especialment nerviosos.

NOTES
Els participants en la prova s’han de fer responsables de
retirar els excrements dels seus animals.

L’organització no es fa responsable dels danys que

els participants puguen sofrir o produir abans, durant
o al finalitzar la prova. Així doncs, el participant
eximeix de qualsevol responsabilitat els organitzadors
i col·laboradors de la prova.
Amb la inscripció, el participant acepta el reglament
de la 1a Lliga Canicross Castelló.

PER A DUBTES O MÉS INFORMACIÓ
lligacanicroscastello.wordpress.com
cursaambgoslaserra@gmail.com
646 74 344 Daniel
628 734 501 Raül

