
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- 2 -

PROVA DE TREBALL PER  
GOSSOS DE RASTRE 

 
 
 

 
CATEGORIA “E” (Senglar) 

 
Organitza: 

Federació Catalana de Caça, Territorial de Girona 
Societat de Caçadors de Cassà de la Selva 

Club del Porcelana 
 

Co·labora: 
Armeria L’Isard 
Electrónica Olaiz 

Clinica Veteralia Mascot’s 
 

  22 i 23 de març de 2014 
CASSÀ DE LA SELVA (GIRONA) 

 
Responsable i contacte: 

Sr. Albert Mies (636 69 83 83) 

   Sr. Pere Lluis Santmiquel (635 01 21 68) 

 Jutges de la prova:  

Sr. Eduardo Urmeneta 

                Sr. Narcís Sánchez 
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PROGRAMA DISSABTE 
 
 
Dissabte, 22/03/2014 
 
 

07.00 horas.- Reunió a la barraca dels Senglaners de la Colla 
Astronautes. Sorteig de l’ ordre de participació dels lots, entrega de 
collars, recollida de cartilles de caça i explicacions que es creguin 
oportunes. 

08.00 hores.-  Sortida cap a la primera zona de caça, jutges i participant 

08.30 hores.- Comprovació de la identitat dels gossos i solta del primer 
lot. 

10.30 hores.-  Recollida dels jutges i desplaçament a la segona zona de 
caça. 

11.00 hores.- Comprovació de la identitat dels gossos i solta del segon 
lot. 

13.00 hores.-  Recollida dels jutges i desplaçament al punt de reunió per 
prendre un refrigeri. 

14.30 hores.- Sortida cap a la tercera zona de caça, jutges i participant 

15.00 hores.- Comprovació de la identitat dels gossos i solta del tercer 
lot. 

17.00 hores.- Recollida dels jutges i retorn al punt de reunió 

Temps per recollir els gossos i reunir-se els participants, organitzadors i 
públic en el punt de reunió. 

20.30 hores.- Sopar de germanor a la barraca dels Senglaners de la 
Colla Astronautes i lectura dels rapports i puntuacions dels lots. 
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PROGRAMA DIUMENGE  
 
  
Diumenge, 02/03/2014 
 

07.00 horas.- Reunió a la barraca dels Senglaners de la Colla 
Astronautes. Sorteig de l’ ordre de participació dels lots, entrega de 
collars, recollida de cartilles de caça i explicacions que es creguin 
oportunes. 

08.00 hores.-  Sortida cap a la primera zona de caça, jutges i participant 

08.30 hores.- Comprovació de la identitat dels gossos i solta del primer 
lot. 

10.30 hores.-  Recollida dels jutges i desplaçament a la segona zona de 
caça. 

11.00 hores.- Comprovació de la identitat dels gossos i solta del segon 
lot. 

13.00 hores.-  Recollida dels jutges i desplaçament al punt de reunió per 
prendre un refrigeri. 

14.30 hores.- Sortida cap a la tercera zona de caça, jutges i participant 

15.00 hores.- Comprovació de la identitat dels gossos i solta del tercer 
lot. 

17.00 hores.- Recollida dels jutges i retorn al punt de reunió 

Temps per recollir els gossos i reunir-se els participants, organitzadors i 
públic en el punt de reunió. 

20.00 hores.- Sopar de germanor a la barraca dels Senglaners de la 
Colla Astronautes i lectura dels rapports i puntuacions dels lots. 
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REQUISITS PER PARTICIPAR A LA PROVA  

 
 

• Realitzar la preinscripció abans del 28 de febrer, posant en 
coneixement de l’ organització el desig de participar a la prova. 

 
• Inscriure’s, un cop aprovada la sol·licitud per l’ organització, abans 

del 08 de març, data límit de inscripció. No serà admesa cap 
inscripció després d’ aquesta data. 

 
 

• Abonar l’ import de la inscripció de la canilla, 120 euros,  a la  FCC, 
Representació Territorial de Girona abans del 15 de març.  

 
Inscripció no abonada = Inscripció no realitzada. 

 
 
• Remetre a la  FCC, Representació Territorial de Girona la següent 

documentació, abans del 15 de marc. 
 
   
  A.- Còpia del justificant de pagament de la inscripció. 
 
  B.- Formulari de inscripció, amb totes les dades    
                 sol·licitades. 
   

  
• Tenir en regla les cartilles sanitàries dels gossos, amb les seves 

corresponents vacunes i desparasitacions.     
Nota: A Catalunya no és obligatòria la vacuna de la ràbia, però 
si el passaport pels gossos estrangers 

 
• Presentar els gossos en bones condicions, tant higièniques com 

sanitàries. 
 
• Els gossos que no estiguin inscrits en un registre de raça oficial, 

LOE, RRC, LOFEC, etc., hauran de passar el vistiplau dels jutges 
conforme compleixen amb l’ estàndard  de la raça dins de la qual 
s’han inscrit. En el cas de no complir-lo, no podran participar a la  

         prova. 
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ALLOTJAMENT I PUNT DE REUNIÓ  
 
L’ organització recomana aquests establiments per motius de 
comoditat, però sense cap tipus d’obligació ni compromís. 
 
Hotel Mas Ros, Telf.: 972461233 
Agroturisme Sant Dionis, Telf.: 972460401/680985932 
Email: CANDIONIS@terra.es 
 

PUNT DE REUNIÓ 
 

Barraca dels Senglaners de la Colla Astronautes, 
carretera de Cassà a la Bisbal,(GI-664) km. 1’8, estarà tot marcat amb 
cartells a partir d'aquest punt. 
 

PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ  
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NORMES A SEGUIR PER ASSISTIR COM  A 

PÚBLIC.  
 
 
 

• En tot moment s’ hauran de seguir les indicacions dels organitzadors, 
que iran clarament identificats. 

 
• Solament es podrà aparcar el cotxe en els llocs habilitats per l’ 

organització per aquest fi i que s’ indicaran en el seu moment. 
 

• No es podrà circular amb vehicle en les zones de caça, mentre duri la 
prestació del lot de gossos o quan l’ organització no ho cregui 
oportú. 

 
• Es parlarà en veu baixa i evitant produir sorolls com cops de porta, 

accelerades, etc., que puguin entorpir el treball dels gossos. 
 

• En el cas de portar qualsevol animal domèstic, aquests hauran d’ 
estar lligats i en silenci. Solament podran estar en zones que no 
puguin distreure als gossos que participin a la prova. 

 
• El públic solament podrà circular caminant pels camins principals, 

que els seran indicats per l’ organització. Aquests desplaçaments es 
faran sense sorolls i seguint sempre les indicacions dels membres de 
l’ organització. 

 
• Recordem que està totalment prohibit encendre foc. 

 
• Les persones que ho desitgin podran assistir al dinar o sopar que es 

celebrarà cada dia al final de la prova. No és necessari apuntar-se 

 
 

EL COL.LECTIU DE CAÇADORS TÉ L’ 
OBLIGACIÓ MORAL DE SER EXEMPLE DE 
CIVISME I RESPECTE AMB LA NATURA.    


