REGLAMENT DE CAÇA DE
BECADES AMB
GOS
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CAPÍTOL I – GENERALITATS
Article . 1º OBJECTIU DEL CAMPIONAT
1. El campionat d'Espanya de “Caça de Becades amb Gos”, es una prova
esportiva d' àmbit nacional que té por objectiu premiar y distingir al caçador
federat, afiliat a una societat de caçadors, que demostri les necessàries
condicions físiques i habilitat cinegètica a l' exercici de la caça, adaptant-se a
la normativa d'aquest reglament i a les normes concordants que emeti la
Real Real Federación Española Caza per cada temporada.
2. L' organització del campionat d' Espanya de Caça de Becades amb Gos
en la fase Final correspon a la Reial Federació Espanyola de Caça
como a únic òrgan competent para la seva regulació.
3.
Aquest Campionat es disputarà cada any entre aquells caçadors que
hagin estat seleccionats o classificats per les Federacions Autonòmiques en
el nombre que es senyalarà per la Real Federación Española de Caza, en les
normes de cada temporada.

CAPÍTOL II – NIVELLS DE LES PROVES
Article. 2º TIPUS DE PROVES

1. El Campionat d' Espanya de Caça de Becades amb Gos compren quatre
nivells: Social, Provincial Autonòmic i Final.
2. Les diferents proves del Campionat es regularen d'acord amb aquest
reglament i les normes concordants que cada any emeti la R.F.E.C., per a la
Final i cada Federació Autonòmica per les competicions de nivell social,
provincial i autonòmic dins de l'àmbit de les seves competències.
3. La Real Federación Española de Caza serà l'encarregada d'elaborar les
normes reguladores de cada temporada i de donar-les a conèixer abans de
l'u d'octubre de cada any.
4.
Les Federacions Autonòmiques organitzaran, d'acord a aquest
Reglament, les proves amb caràcter social, provincial i autonòmic, a traves
di mi mateixes, de les seves Delegacions Provincials i de les Societats. A la
final, cap participant amb zero punts podrà optar al pòdium. A la resta de
fases, Provincial, Autonòmica de la competició no es podran classificar
directament els participants amb zero punts. En aquest cas, sempre que
existeixen places vacants, es realitzarà un sorteig per cobrir les places entre
aquells que hagin entrat en temps reglamentari.
5.
Les proves de cada nivell tindran caràcter selectiu o classificatori
atorgant-se al guanyador el títol de campió de la prova que podrà defensar a
l'edició següent.
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6. L'entitat organitzadora deurà subscriure una pòlissa d'assegurança
per cobrir la seva responsabilitat civil pels danys a tercers que pogués
incórrer com a tal organitzadora.
Article 3º CAMPIONATS SOCIALS
1. Aquesta prova s'organitza per cada societat federada de Caçadors
entre els socis que reuneixin els requisits que mes endavant es
determinen.
2. A aquest nivell social es seleccionaren o classificaran el nombre de
caçadors que cada Delegació Provincial determini per participar al
Campionat Provincial. El Campió, si s'ha proclamat amb proba de
camp, defensarà el seu títol a la següent edició.
3. Les societats podran seleccionar per l'òrgan competent als seus
representants pel Campionat Provincial.
4. Tant si es fa amb prova de camp, com per acord abans esmentat,
s'aixecarà l'acta corresponent que serà enviada a la Delegació
Provincial dintre de les dates que aquesta determini.
Article 4º CAMPIONATS PROVINCIALS.
1. Aquesta prova selectiva es disputarà entre aquells caçadors que
constin com a seleccionats o classificats a la corresponent acta de la
seva societat i reuneixin els requisits que mes endavant es determina,
a mes dels específics que la Delegació Provincial exigeixi amb la
legislació cinegètica vigent per realitzar l'exercici de la caça en
aquesta província.
2. Els Campionats Provincials, es realitzaran amb prova de camp,
organitzats per la Delegació Provincial i es desenvoluparà, entre els
representants de les societats en aquesta prova.
3. El primer classificat ostentarà el títol de Campió Provincial des de
la data d'aquesta prova fins al següent Campionat Provincial que es
celebri on podrà defensar el seu títol.
4. D'aquest prova s'aixecarà l'acta corresponent, amb relació de
participants i resultat classificatori, que serà enviada a la seva
Federació Autonòmica dins de les dates que aquesta determini.
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Article 5º CAMPIONATS AUTONÒMICS
1.
Aquest Campionat s'organitzarà per la Federació Autonòmica
mitjançant prova de camp, entre els representants de les províncies
que reuneixin els requisits que mes endavant es determinen a més
dels específics que la Federació Autonòmica exigeixi.
2. El Campionat Autonòmic té per objectiu seleccionar als caçadors
que hauran de participar a la fase següent en representació d'aquesta
autonomia i en el nombre que les mormes de la Real Federación
Española de Caza determinin. Es realitzaran d'acord a les normes de
regulació emeses per la Federació Autonòmica, entre els
representants de cada província que constin com a seleccionats o
classificats a l'acta provincial i autonòmic en una prova única.
3. El primer classificat ostentarà el títol de Campió Autonòmic des de
la data d'aquesta prova fins al següent Campionat Autonòmic que es
celebri, on podrà defensar el seu títol. Les Federacions Autonòmiques
uni-provincials podran realitzar els campionats provincial i autonòmic
en una prova única.
4. D'aquesta prova s'aixecarà l'acta corresponent amb relació de
participants i el resultat, que serà enviada a la Real Federación
Española de Caza, sent aquesta l'únic document d'inscripció dels
seleccionats per aquesta autonomia a la fase següent. A més de
l'acta, s'adjuntarà copia per la Federació, dels documents que més
endavant es determinen i els originals dels quals durà el caçador el
dia de la prova.
5. Si una Federació no portés a terme el Campionat Autonòmic amb
prova de camp tindrà dret a enviar un participant a la Final del
Campionat d'Espanya, que deurà ser soci d'una societat de caça
inscrita en aquesta Federació autonòmica.
Article 6º FINAL DEL CAMPIONAT D'ESPANYA.
1. Aquest Campionat organitzat per la Real Real Federación Española
Caza te per objectiu seleccionar, mitjançant prova de camp, al
caçador nacional més qualificat d'acord amb aquest Reglament.
2. Al Campionat d'Espanya participaran els caçadors que reuneixin
els requisits que es determinen a l'article següent i s'hagin
seleccionats a les diverses Autonomies, a més del Campió d' Espanya
de l'edició anterior que defensarà el seu títol.
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3.
Rebrà el títol de Campió d'Espanya de Caça de Becades amb
Gos, el concursant que hagi obtingut major nombre de punts d'acord
amb les normes que més endavant es determinen.
4. El jurat de la prova aixecarà una acta amb relació de participants,
classificació i incidències.

CAPÍTOL III – BASES I REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
Article 7º DEL CAÇADOR
1. A cada una de les quatre proves de que consta el Campionat
d'Espanya de Caça de Becades amb Gos, els caçadors participaran
compleixin els següents requisits:
2.
a) Pertànyer amb plenitud de drets a alguna societat federada de
caçadors segons certificat acreditatiu emes per la mateixa.
b) Haver estat seleccionat o classificat per cada prova i constar com a
tal a l'acta corresponent.
c)
Dur els documents en vigor exigits per l'Administració
corresponent per practicar la caça terme on es celebra la prova.
d) Tenir llicencia federativa en vigor.
e) Disposar d'Assegurança VOLUNTÀRIA de danys a Tercers amb la
cobertura mínima que cada any determinin les normes de la Real
Federación Española de Caza.
f) Disposar d'aptitud física suficient, per participar a aquestes proves
esportives, acreditada mitjançant certificat mèdic oficial.
g) No estar inhabilitat per resolució disciplinaria ferm.
h) Utilitzar la munició permesa i escopeta reglamentària amb les
limitacions exigides pel Campionat.
i) Dur durant la prova els distintius que l'Organització determini.
j) Presentar-se al Campionat per una única societat de Caçadors.
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k)
Conèixer i acceptar aquest Reglament i quantes normes
concordants, incloses revisions, les emeses pel òrgan competent que
afecten a la prova.
Restaran eliminats els competidors que no compleixin algun dels
requisits abans enumerats, lletres a) – j).
Article 8º DEL GOS.
1. Els caçadors acreditaran que el gos compleixen les condicions
legals i sanitàries exigibles, així com la seva inscripció al LOFEC, LOE
ó RRC.
2. No es permetrà la participació de gosses en zel o amb gestació
avançada o acabades de parir; ni de gossos amb mostres ostensibles
de malaltia o de coixesa manifesta.
3. Si per causes excepcionals un caçador necessita canviar de gos
durant la prova, el substitut durà complir igualment totes les
condicions exigides.
CAPÍTOL IV – CARACTERÍSTIQUES DE LES PROVES
Article 9º TERRENYS.
1. Les proves de camp es desenvoluparan sobre terrenys on estigui
permesa l'activitat cinegètica de caça de Becades.
2. La competició se adaptarà a aquest Reglament
limitacions del Pla Tècnic de Gestió Cinegètica del terreny.

i

a

les

3. La designació dels terrenys de les proves es farà per l'entitat
organitzadora que triarà una zona continua de terreny per al
desenvolupament de la prova..
4. Es farà entrega d'un mapa a cada participant i jutge, la vigília de la
prova, en el que estaran senyalitzats els límits dels terrenys de la
prova.
5. L'organització disposarà de l'autorització escrita del titular del
drets cinegètics del terreny per l'exercici de la caça, sempre que en
aquest extrem es consideri necessari per l'exercici de la caça a la zona
de competició.
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6. Els participants únicament podran visitar la zona de cacera durant
una jornada com a màxim. La jornada de visita serà designada per
l'organització, i tindrà lloc preferentment durant el cap de setmana.
Aquesta es fixarà amb almenys set dies d'antelació a la celebració del
Campionat. Per concretar el dia de la visita, l'horari i la manera de
dur-la a terme, els participants i els jutges deuran seguir les
instruccions dels organitzadors del Campionat.
7. La visita a la zona de cacera només es podrà realitzar pel
concursant o persona per ell designada, i no podrà acompanyar-se de
cap gos.
8. Cap participant, o persona designada per ell, podrà visitar la zona
de cacera de manera individual i fora del dia designat per
l'organització. El incompliment d'aquesta norma suposarà l'immediata
desqualificació del concursant.
Article 10º ARMES I MUNICIONS
Durant cada prova el caçador utilitzarà solament un arma
reglamentària, que podrà canviar per una altre davant del Jutge de
Camp i el jurat de la Prova. Les armes i els cartutxos que s'utilitzaran
deuran complir els requisits exigits per la legislació vigent. En tot cas
l'arma no podrà contenir més de dos cartutxos en total. Cada
competidor disposarà de la munició reglamentària per a caça menor
de la que s'aprovisionarà per complet al inici de la prova. El nombre
màxim de trets que podrà realitzar el caçador es de deu (10).
Article 11º DURADA
1. La durada de les proves serà d'un mínim de quatre hores fina a un
màxim de sis, des de la sortida fins a l'entrada al control. La Real Real
Federación Española Caza donarà a conèixer i amb la suficient
antelació, les normes complementaries. No obstant això, es permetrà
la classificació de caçadors que arribin fins a 15 minuts després de la
hora fixada per l'organització, penalitzant-se aquesta demora amb les
puntuacions negatives que més endavant es determinen.
2.
A les diferents fases classificatòries del Campionat de Caça de
Becada amb gos, la hora d'entrada la fixarà l'organització d'aquesta
fase (Regional, provincial o social).
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3.
Excepte als supòsits contemplats al paràgraf anterior, es
considerarà que el participant ha finalitzat la prova quan entri junt
amb el seu jutge dintre del perímetre de seguretat al voltant del
control. Aquest perímetre serà de 250 metres degudament
senyalitzat,
excepte
que
per
circumstàncies
excepcionals
l'organització decideixi modificar aquesta distancia. Això deurà ser
oportunament advertit als participants.
4.
En tot cas es considerarà finalitzada la prova de qualsevol
participant que sigui desqualificat definitivament pel Jurat de
Competició, mitjançant justificació escrita de les causes que el
motiven.
Article 12º ESPECIES CINEGÈTIQUES
1. Les BECADES i la seva quota vindrà condicionat pel que determini
el Pla Tècnic de Gestió Cinegètica del terreny. En qualsevol cas, les
normes del Campionat aclariran degudament aquest extrem.
2. La Real Real Federación Española Caza donarà a conèixer la quota
de Becades que poden ser abatudes per cada caçador.
3. Serà desqualificat provisionalment pel Jutge de Camp el caçador
que:
•
Dispari sobre una espècie que no sigui la Becada, o sobre una
Becada que no estigui en vol, excepte per cobrar una peça prèviament
ferida per tret del propi caçador.
•

Capturi per tret major nombre de peces que les autoritzades.

•

Disparar més de deu cartutxos.

• Fins i tot sent de forma accidental disparar sobre el gos o sobre el
jutge. Als casos de desqualificació el Jutge de Camp deurà:
1. Anotar a la fulla l'espècie i el nombre d'elles.
2. Recollir la/es peça/ces, que lliurarà al Jurat de Competició.
3. Comunicar al competidor el cessament de l'activitat de
caçar.
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Article 13º DESENVOLUPAMENT I ORGANITZACIÓ.
1. El nombre màxim de cartutxos a disparar serà de deu (10).
2. Els participants a cada prova restaran a disposició de l'Organització
al lloc, dia i hora que les normes reguladores determinin, proveïts dels
documents i mitjans necessaris per actuar a la competició.
3. Quan es doni la sortida no podran carregar l'arma fins que hagin
superat la zona neutra de 250 metres al voltant del control.
Començada la prova no es permetrà
la incorporació de cap
participant a no ser que el Jurat de Competició en un cas excepcional
degudament justificat consideri el contrari. La sortida podrà donar-se
des de un mateix lloc o des de varis llocs del vedat en grups més
reduïts, però tots ells a la mateixa hora. El control d'arribada serà
únic.
4. L'Organització del Campionat senyalitzarà la zona neutra al voltant
del control i habilitarà el lloc per facilitar l'accés dels participants fins a
la mesa del Jurat de Competició sense patir interrupcions per part
dels espectadors.
5. Es disposarà de bosses contenidores per guardar les peces de cada
participant fins que es doni la classificació definitiva.
6. L'Organització posarà en marxa els procediments de control i de
vigilància suficients per evitar el tràfec d'espectadors a peu o en
vehicles per la zona on es desenvolupa la competició.
7. L'Organització disposarà de vehicles degudament identificats per
tal de que la pròpia organització, la premsa o espectadors autoritzats
puguin visitar la zona de competició.
8. A l'arribada al control el Jutge de Camp entregarà la fitxa de
control al Jurat Tècnic i presenciarà juntament amb el caçador la
inspecció de les peces entregades, informant a aquest jurat sobre
quants assumptes se li requereixin.
9. El Jurat Tècnic anotarà a la fitxa de control la idoneïtat o no, de
cadascuna de les peces entregades, passant la fitxa degudament
signada, al Jurat de Competició que anirà anotant les puntuacions
corresponents a l'acta de la prova.
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10. Transcorregut el temps de competició el Director del Campionat
llegirà als presents el resultat provisional de la prova.
11. Les reclamacions es presentaran al Jurat de Competició en un
termini màxim de vint minuts després del final de la competició, a
comptar des de l'arribada de l'últim participant.
12. La reclamació presentada contra la participació de un competidor,
no impedeix a aquest participant competir sota reserva de dita
reclamació.
Transcorregut aquest temps, la classificació es considerarà definitiva i
s'aixecarà acta del campionat.
13. Durant la competició els participants restaran subjectes a les
normes i condicions següents:
• Caçar al salt, dintre de la zona marcada per a la competició, de
manera individual.
•

Caçar amb un sol gos.

•
No es por portar telèfon mòbil o aparell de comunicació similar.
Només ho podrà dur el jutge que acompanyi al participant.
•
Cada cop que el participant cobri una peça la deurà lliurar
immediatament al Jutge de camp, qui procedirà al seu marcatge amb
la bolla o precinte que li faciliti l'organització. No es comptabilitzaran
aquelles peces de capa que no estiguin degudament precintades o
marcades.
•
Dur durant tota la prova les Becades abatudes i cobrades,
susceptibles de puntuació, que presentarà en la seva totalitat al Jurat
de Competició. Sempre en presència del Jutge i dintre del temps
establert.
•

Utilitzar solsament una arma reglamentària per caçar.

•

Dur tota la munició per utilitzar a la prova.

•

Portar l'arma només dos cartutxos.
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• Caçar sempre a la vista del jutge de camp i en la seva exclusiva
companyia. Al cas d'indisposició del jutge per acompanyar al
participant al ritme que aquest marqui durant la prova. Es sol·licitarà
la seva substitució be per un mitja adequat o acompanyant al jutge
fins al control.
•
Refusar qualsevol conversa o contacte verbal, excepte salutació,
durant el desenvolupament de la prova, amb persones alienes a la
competició excepte premsa degudament identificada.
•
Informar a l'organització de quants assumptes se li sol·licitin
relacionats amb el desenvolupament de la prova i d'aquells altres que
observi o consideri sobre la actuació del seu jutge i d'altres i
participants.
• Caçar únicament l'espècie cinegètica permesa a la prova, que es la
Becada, i en el nombre que es determini.
•
Actuar en
tot moment amb esportivitat ètica - cinegètica i
respecte y col·laboració amb l'organització, la resta de competidors i
els espectadors de la prova.
•
A la sortida de la prova restarà prohibit als participants córrer
dintre de la zona de seguretat.
Seran desqualificats els participants que no compleixin algun dels
requisits anteriors.
CAPÍTOL V – CRITERIS DE PUNTUACIÓ I DE CLASSIFICACIÓ.
Article 14º PUNTUACIONS
1. L'únic òrgan amb potestat per donar la classificació de la prova es
el Jurat de Competició. Únicament es computaran com a peces vàlides
les becades.
2. El Caçador obtindrà únicament la puntuació que més endavant
s'indica quan la peça hagi estat abatuda per tret, cobrada en
presència del Jutge de Camp i lliurada al control.
3. Només es computarà una peça per cada tret efectuat, encara que
com a conseqüència del mateix, siguin abatudes més d'una.
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4. El nombre màxim de peces computables no podrà ser en cap cas
superior al nombre de trets efectuats.
5. El Jutge de Camp anotarà a la fitxa de control cada tret efectuat,
indicant les peces abatudes i cobrades per cada tret o si l'ha fallat.
6. El barem de puntuació per cada peça es el següent:
ESPÈCIE i PUNTUACIONS
Becada ........................500 punts
BONIFICACIONS
No entraran a la quota de les Becades, les capturades pel gos sense
tret previ del concursant.
Les Becades capturades pel gos sense tret, deuran ser entregades al
jutge i el serà l'encarregat de portar-les, no el caçadors. No sumaran
cap punt.
PENALITZACIONS
De la puntuació obtinguda amb arranjament al barem anterior es
descomptarà els punts obtinguts per penalització amb arranjament a
aquest criteri: 25 punts per cada minut de retard amb que es presenti
al control, 25 punts per cada beina de cartutx disparat i no
presentada al control al lliurar les peces, sense cap excepció.
La puntuació classificatòria del concursant serà la diferencia entre la
positiva de les captures més les bonificacions i la negativa de les
penalitzacions. Si aquesta puntuació classificatòria fos negativa s'
adjudicarà al concursant zero punts.
Quan varis participants obtinguin la mateixa puntuació es classificarà
en primer lloc el caçadors que menys trets hagi efectuat, i, si
persisteix l'empat, el que primer hagi entrat al control.
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CAPÍTOL VI – JUTGES I JURAT DE COMPETICIÓ
Article 15º JUTGES DE CAMP.
1. Els Jutges de Camp deuran reunir aquests requisits:
1) Pertànyer amb plenituds de drets a alguna Societat Federada de
caçadors, segons certificat acreditatiu emes per la mateixa.
2) Tenir llicencia federativa en vigor.
3) No estar inhabilitat per resolució disciplinaria ferma.
4) Acceptar totes les Lleis, Reglaments i normes concordants que
regulin la prova a la que s'actuï.
5)
Per participar com a Jutge en un Campionat d'Espanya, la
Federació Autonòmica que l'envia, es responsabilitzarà de la seva
capacitat i forma física.
2. La funció del Jutge de Camp consistirà en acompanyar al caçador
durant tota la prova, vetllant pel estricte compliment d'aquest
Reglament.
3. Anotarà a la fitxa de control totes les dades que es contemplen a
la mateixa referits a l'actuació del caçador durant la prova i procedirà
al marcatge de les peces en la forma determinada a l'últim paràgraf
de l'article 13 d'aquest Reglament.
4. Transportarà fins al control, si no es recull abans per algun cotxe
de l'organització, les peces no computables que hagin estat cobrades
durant la cacera, ja sigui per computar-se sense tret, pel gos, el
caçador o el propi jutge.
5. En el supòsit de no trobar-se facultat per seguir al participant,
sol·licitarà al Jurat de Competició el seu relleu per un mitja adequat o
en un altre cas acompanyat del caçadors fins al control per ser
rellevat.
6. El Jutge de Camp, podrà desqualificar justificadament i de forma
provisional al caçador per incompliment d'aquest Reglament,
presentant-se seguidament al Jurat de Competició per informar dels
motius que van donar lloc a la desqualificació.
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7.
L'Organització de la competició deurà garantir la correcta
preparació física i tècnica dels jutges. El Jurat de Competició estarà
facultat per, en funció de les circumstàncies, adjudicar directament
un Jutge de Camp a un concursant per les seves característiques,
essencialment físiques, que aquest jurat consideri oportunes pel bon
desenvolupament de la competició.
Article 16º JURAT TÈCNIC
1. El Jurat Tècnic es l'únic òrgan competent de l'organització de
qualsevol prova de Caça Petita de Becades amb Gos per determinar el
salvatgisme i la bona salut, de l'espècie susceptible de puntuació.
Estarà composat per més d'un membre i es designarà per
l'Organització entre persones de reconegut prestigi cinegètic i tècnic
competents, coneixedores de la fauna.
2.
Realitzaran sobre les espècies tantes proves tècniques com
considerin per tal de donar el seu veredicte al Jurat de la Competició
de manera immediata.
3. Actuaran als campionats rebent al control les espècies que dur el
caçador junt amb la fitxa de control del Jutge de Camp, sobre la que
certificaran l'admissió de les peces susceptibles de puntuació, que
lliuraran seguidament al Jurat de Competició junt amb l' esmentada
fitxa.
Article 17º JURAT DE LA COMPETICIÓ I RECLAMACIONS
L' Organització donarà a conèixer a tots els participants les normes
específiques del Campionat, la composició del Jurat de Competició, la
del Jurat Tècnic i el nom del Director del Campionat. Aquest últim serà
el Delegat Nacional o qui es designi en el seu defecte.
El Jurat de Competició estarà integrat per un mínim de tres persones i
un màxim de set: Un President que serà el Director del Campionat; i
la resta de persones que es procurarà estiguin representants als
diferents estaments federatius.
•
Les decisions del Jurat de Competició son inapel·lables. Les
decisions del Jurat s'adoptaran per majoria de vots i, en cas d'empat,
decidirà el President.
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• Les reclamacions que no poden mai referir-se als criteris seguits
pel Jutge de Campo, deuen entregar-se per escrit al Jurat de
Competició per part de l'acompanyant oficial de l'equip.
• La reclamació presentada contra la participació d' un competidor,
permet, almenys, a aquest participant competir sota reserva
d'aquesta reclamació.
• Les reclamacions deuen estar acompanyades del dipòsit de la taxa
de reclamació, fixada cada any per l'Organització.
• Si una reclamació prospera, es retornarà la taxa; en cas contrari la
taxa s'ingressarà a la Real Federación Española de Caza
•
Les reclamacions es presenten al Jurat de Competició en un
termini màxim de vint minuts després de la final de la competició.
• El Jurat de Competició deurà resoldre la reclamació en un temps
màxim de mitja hora desprès de la seva presentació.
• La proclamació dels resultats queda suspesa fins que es prenguin
les decisions oportunes.
Els participants, Jutges de Camp i personal col·laborador de
l'organització acomodaran la seva actuació a aquest Reglament i a la
interpretació que del mateix i les seves normes reguladores faci el
Jurat de Competició.
A cada acta deurà reflectir-se qualsevol incidència o reclamació, per si
algun d'aquests fets estigues entre el contemplats al Règim
Disciplinari Esportiu de la Real Federación Española de Caza.
El Jurat de la Competició redactarà l'acta de la prova, on es reflectirà
la classificació de participants i incidències de la prova. L'acta serà
signada per tots els components i remesa junt amb les fitxes de
control a l'entitat organitzadora.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL
L'Organització tindrà prevista l'existència d'un servei sanitari adequat.

CLÀUSULA DEROGATÒRIA
Resta derogat l'anterior Reglament de Caça Menor de Becades amb
Gos i totes les normes reguladores del mateix editades en data
anterior a l'aprovació d'aquest Reglament per l'Assemblea General de
la Real Federación Española de Caza.
DILIGENCIA DE APROVACIÓ
El present Reglament ha esta aprovat per Comissió Delegada de l'
Assemblea de la Real Federación Española de Caza, a Madrid, a 30 de
setembre 2009.
Vist-i-plau
EL PRESIDENT
GENERAL

EL SECRETARI
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