
 

 
 

VI Concurs demostració de gossos tofonaires (15 desembre 2018) 
11a FIRA DE LA TÒFONA DE CENTELLES 

 
1. Inscripcions: 

- Podran inscriure’s al concurs els equips formats per una persona i un gos tofonaire. 
- La inscripció és gratuïta i limitada a 10 equips més 2 de reserva. Es podrà fer 

prèviament per telèfon de dilluns a divendres de 8.30 a 14h al 938-811-257 als matins 
o bé per correu electrònic al cntl.ope@diba.cat  

- No es permetrà la participació de gosses en zel. 
- Els gossos hauran d’estar convenientment vacunats d’acord amb la legislació. 
- Els equips s’inscriuran fent constar el nom del tofonaire, el del gos i la població. 
- Només es podrà participar en un equip tofonaire. 

 
2. Normes: 

- No es podrà entrar a cap parcel·la abans del inici del concurs. 
- Cada camp estarà limitat en el seu perímetre. El terreny serà uniforme, sense 

referències evidents de la situació de les tòfones. A la parcel·la hi  haurà amagades 4 
tòfones. 

- Cada participant tindrà una parcel·la assignada, que correspondrà al seu número de 
dorsal i a la seva inscripció. Cada equip sortirà a concursar seguint l’ordre d’inscripció. 

- Fins a la seva participació en el concurs, els equips hauran d’estar a la zona de 
concentració senyalada. Esperaran el seu torn amb els gossos fermats en tot moment. 
Només es podran desfermar, si el propietari així ho vol, dins de la parcel·la mentre 
estan concursant. 

- L’equip disposarà de 5 minuts per trobar totes les tòfones que pugui només a la seva 
parcel·la. 

- S’anotarà el temps que ha trigat en recollir-les per valorar les puntuacions, no seran 
vàlides les tòfones que el gos extregui d’un altre camp. Guanyarà l’equip que més 
tòfones obtingui i en el temps mínim. 

- Els participants hauran de portar el llevatòfones i el sarró buit per recollir les tòfones. 
Es considerarà que s’ha trobat una tòfona quan el gos la marqui i la tregui del terra en 
el lloc correcte i el tribunal haurà de validar la tòfona trobada. 

- Les tòfones recollides s’hauran de lliurar al tribunal. 
- No es permetrà la presència de gossos a menys de 100 metres del camp. Aquests 

estaran lligats en tot moment. 
 
3. Premis: 

1r Premi   200€ 
2n Premi  100€ 
3r Premi     50€ 
 

4. El Comitè organitzador es reserva el dret de modificar aquestes bases avisant prèviament. 
 
Per a més informació:  
Ajuntament de Centelles. Servei Promoció Econòmica. Tel. 938 811 257 /cntl.ope@diba.cat o bé http://www.centelles.cat/ 
Les dades que us sol·licitem són necessàries per poder-vos prestar el servei. La informació personal que ens proporcioneu 
s’inclourà  a les nostres bases de dades amb la finalitat d’oferir informació de fires, mercats i trobades  De conformitat amb 
el que disposa la LO 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, conserveu en tot moment la 
possibilitat d’exercitar els drets d’oposició, d’accés, de rectificació i de cancel·lació de dades. Així mateix, i de conformitat 
amb el que disposa la Llei 34/2002, podeu revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de 
comunicacions comercials. En cas de dubte, així com per exercir els drets esmentats, podeu adreçar-vos a l’Ajuntament de 
Centelles, a l’adreça cntl.ope@diba.cat  o per fax  938 812 094, o per correu (C/Nou, 11 – 08540 Centelles)  
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