
Cavall de Pal.

Disciplina coneguda com
"Hobby Horse". 



Cavall de Pal es una disciplina
coneguda com a "Hobby Horse" a
Finlàndia, Estats Units i d'altres
indrets.

 
Es una disciplina que pots fer
moviments que fan els cavalls en
competició, però sense cavall.

Es una manera segura, divertida i
molt assequible de muntar a cavall.

 



¿Que es la competició amb Cavall
de Pal?

Les amazones i genets que
participen en competicions de doma
clàssica i de salt, poden traslladar la
seva tècnica en els cavalls de pal on
els jutges puntuen les seves
actuacions.
Pel participants que competeixen en
salt d'obstacles, es fan recorreguts
complicats i amb moltes
combinacions.



¿Quan es celebren les
competicions de Cavall de Pal?

 
Na'fent...Competició volem iniciar
aquesta competició tan divertida
arreu de Catalunya.

 
Consulta la web
www.nafentcompeticio.com, i al
Facebook @nafentcompeticio per
veure  les competicions que anem
creant.

Tens a la teva disposició, un grup
creat a Faceebok, on trobaràs tota
la informació que necessites.

 



¿Quines disciplines s'ofereixen?
 

En principi oferim les disciplines de
doma clàssica i salt d'obstacles. El
nostre objectiu es difondre la màgia
d'aquest esport.

 
Les altres disciplines son carrussel,
pas a dos, complert, jocs... 

La naturalesa d'aquest esport
significa que es fàcil d'entendre
sense instrucció. 

En un futur, no se sap que s'afegirà
al llistat!



¿Existeixen normes i reglaments?
 

En salt d'obstables, l'amazona o
genet, han de completar el seu
recorregut amb el seu Cavall de Pal.
Els resultats es basaran en el temps.
El participants més ràpid obtindrà el
primer lloc.

En doma clàssica, hi ha tres repris. Es
puntuarà l'exercici segons barems
de la prova. Les podeu trobar a la
web i grup de Facebook.

Els participants han de dur roba
còmoda i d'esport.
Sempre muntats en el seu Cavall de
Pal.









    Per més informació,       
 segueix-nos a Faceebok

@nafentcompeticio
i a la web

www.nafentcompeticio.com


