CAMPIONAT DE CATALUNYA DE GOSSOS
TOFONAIRES
Reglament i inscripcions

1

CAMPIONAT DE CATALUNYA
GOSSOS TOFONAIRES
Plaça Major, Vic
Diumenge 27 de gener de 2019 a les 12.30 h
Bases de participació.
Amb motiu de la celebració de Trufforum-Vic 2019 els dies 25, 26 i 27 de gener,
les entitats i institucions organitzadores del congrés internacional convoquen el
Campionat de Catalunya de Gossos Tofonaires.
L’objectiu d’aquest concurs és divulgar i reconèixer el treball de persones i gossos
que es dediquen a la recol·lecció de tòfones, i donar visibilitat a un sector
agroalimentari/forestal estratègic a Catalunya.
El Campionat de Catalunya de Gossos Tofonaires compta amb la co-organització de
l’Associació de Productors de Tòfona de Catalunya (Protocat) i amb la
direcció tècnica de Dídac Espasa.
Inscripcions
Participaran en aquest Campionat un màxim de 10 equips. Cada equip estarà format
per una persona i un gos tofonaire.
Únicament es podrà participar en un equip, no podran participar dues vegades la
mateixa persona o dues vegades el mateix gos.
La inscripció tindrà un cost de 10 euros per equip, i l’organització acceptarà fins a un
màxim de 12 inscripcions (dues de reserva, a les quals se’ls retornarà l’import de la
inscripció en el cas de no poder participar). Caldrà fer un ingrés al següent número
de compte: ES 96 0182 6035 4302 0156 2365, indicant el nom i el DNI de la persona,
i com a concepte posar CONCURS.
Tots el gossos participants hauran d’estar vacunats segons indica la legislació. No
podran participar gosses en estat de zel.
Només es podran inscriure persones que acreditin la llicència tofonaire expedida pel
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya per la
temporada 2018-2019 juntament amb el full d’inscripció.
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La inscripció es farà omplint el formulari adjunt, que s’haurà de fer arribar a la
següent adreça de correu electrònic planaszr@vic.cat (Raquel Planas, telèfon de
contacte, 93 883 31 00), juntament amb el justificant de pagament de la transferència
i la llicència tofonaire (aquests documents s’hauran d’escanejar).

Reglament
1. El Campionat de Catalunya de Gossos Tofonaires tindrà lloc a la Plaça Major
de Vic el diumenge 27 de gener de 2019 a les 12.30 hores.
2. L’espai on tindrà lloc el Concurs disposarà de 10 parcel·les tancades de 4x4
metres cadascuna. A cada parcel·la s’amagaran 4 peces de tòfona negra
(Tuber melanosporum) que aportarà l’organització del Campionat.
3. Cada equip participant tindrà una parcel·la assignada que correspondrà al seu
dorsal. El concurs començarà per la parcel·la número 1 i seguirà en ordre
ascendent.
4. L’organització sortejarà les parcel·les entre els concursants just abans de
començar la competició i en presència de tots els participants.
5. L’organització assignarà una zona de concentració on els concursants
esperaran el torn de participació amb els seus gossos.
6. Cada participant disposarà de 4 minuts per localitzar les 4 tòfones que estaran
amagades a la seva parcel·la. Només seran vàlides les tòfones extretes de
l’espai assignat.
7. Cada participant entregarà als membres del jurat les tòfones al finalitzar la
recollida o els 4 minuts de temps. El jurat verificarà l’estat de les tòfones
entregades.
8. El jurat desqualificarà aquells equips en els que el gos es mengi o trenqui les
tòfones.
9. Els animals que concorren al certamen han de provenir d’explotacions o nuclis
zoològics degudament registrats quan correspongui i, en tot cas, les persones
que en són responsables han d’acreditar la seva tinença.
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10. La participació d’animals en els certàmens regulats pel Decret 83/2012 sobre
regulació de certàmens i altres concentracions d’animals vius a Catalunya resta
condicionada al compliment dels requisits sanitaris que estableix la normativa
sanitària vigent aplicable per a cada espècie incloent-hi la corresponent als
intercanvis intracomunitaris. En cas que la normativa vigent estableixi
qualificació sanitària d’explotacions, únicament poden participar en els
certàmens els animals que procedeixin d’explotacions qualificades
sanitàriament i biològicament.
11. Quan hi assisteixin animals emparats pel Conveni de Washington (CITES), han
d’anar acompanyats de la documentació que acrediti la seva procedència,
d’acord amb aquest Conveni.
12. Els animals que assisteixin a certàmens han d’anar identificats d’acord amb la
normativa vigent.
13. El Jurat valorarà:
o El millor temps per trobar les 4 tòfones de la parcel·la assignada
o El major número de tòfones trobades en els 4 minuts de temps
14. L’organització es reserva el dret d’exclusió de qualsevol equip participant per
la conducta inapropiada de les persones o els gossos participants.
15. L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases.
16. Premis:
1r Premi: 300 euros
2n Premi: 150 euros
3r Premi: 75 euros
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