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PREÀMBUL

AQUEST DOCUMENT RECULL LES NORMES PER LES QUE LA FEDERACIÓ CATALANA
D’HÍPICA REGULA LA COMPETICIÓ TERRITORIAL DE DOMA CLÀSSICA A CATALUNYA.
TOTES LES CIRCUMSTÀNCIES NO PODEN ESTAR PREVISTES EN AQUESTA EDICIÓ. EN
OCASIONS FORTUÏTES O EXCEPCIONALS CORRESPON AL JURAT DECIDIR, SEMPRE
ESPORTIVAMENT.
PER QUALSEVOL CONSULTA QUE NO ESTIGUI CONTEMPLADA EN AQUESTA EDICIÓ,
S’ACUDIRÀ AL REGLAMENT DE DOMA CLÀSSICA DE LA RFHE, AL REGLAMENT
GENERAL, VETERINARI I DISCIPLINARI QUE ANUALMENT EDITA LA RFHE.
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CAPÍTOL I - ELS CONCURSOS DE DOMA CLÀSSICA
ARTICLE 1 - CATEGORIES DELS CONCURSOS TERRITORIALS
Els concursos territorials de Doma Clàssica els formen els CDT0*, CDT1* i Campionat de
Catalunya i es celebren d’acord amb les normes específiques elaborades per la FCH.
Els Comitès Organitzadors (COs) hauran d’especificar en l'avanç de programa les reprises que
s’executaran cada dia. Aquest haurà de ser tramès a la FCH amb una antelació d’un mes sobre
la data del concurs en els CDT1* i CDT0*.
En cas de no rebre en les dates previstes l’avanç de programa, la FCH podrà cancel·lar o canviar
de instal·lació el concurs.

➢
➢
➢
➢
➢

CDT1*. Annex II
CDT0*. Annex III
Campionat de Catalunya. Capítol III
Pistes Doma.- Annex IV
Escala d’ Entrenament
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ARTICLE 2. - REPRISES
A partir de l’1 de Gener de 2020, el text de les reprises RFHE y FCH que tindrà validesa serà
el publicat a la web de la FCH i RFHE:- http://www.federacio-catalana-hipica.cat/reprises.html
NIVELLS
Iniciació
o Nivell 0

REPRISES

Text FCH: Reprise AP (per CDT0*) (40x20) - Reprise AP Prèvia (per
CDT0* (40x20) – Benjamins Equipos 2020 (40x20)- Benjamines Individual
2020 (40x20) – Ponis A

Nivell 1

Text FCH: Reprise 1 FCH (40 x 20 per CDT0*)
Text RFHE: Preliminar 4 años - Final 4 años (per Poltres 4 anys)
Alevines Preliminar - Alevines Equipos - Alevines Individual – Promoció 1
(Alevines Preliminar), Ponis B, R1A, R1B, R1C

Nivell 2

Text FCH: Reprise 2 FCH, (40 x 20 per CDT0*) versió 2019
Text RFHE: Preliminar 5 años – Final 5 años (per Poltres 5 anys),
Infantiles Preliminar versió 2020– Infantiles Equipos versió 2020 –
Infantiles Individual versió 2020, Promoció 2 (Infantiles Preliminar), Ponis
C, R2A, R2B, R2C

Nivell 3

Text FCH: Reprise 3 FCH (40 x 20 per CDT0*) versió 2018
Text RFHE: Ponis Preliminar – Ponis Equipos – Ponis Individual – Kür
Ponis (tancades només a ponis)
Juvenil 0* Preliminar – Juvenil 0* Equipos – Juvenil 0* Individual - Kür
Juvenil 0*; Promoción 3 (Ponis Preliminar), R3A, R3B, R3C

Nivell 4

Text RFHE: Preliminar 6 años – Final 6 años
Juvenil Preliminar - Juvenil Equipos - Juvenil Individual - Kür Juniors
Promoción 4 (Juvenil Preliminar), Clásica1, Clásica2, Clásica3

Nivell San Jorge

Text RFHE: Preliminar 7 años, Final 7 años , YR Preliminar YR Equipos (San Jorge) - YR Individual - San Jorge - Kür YR

Nivell Intermedia

Text RFHE: Intermedia I – Kür Intermedia I,

Nivell Inter A/B

Text RFHE: Intermedia A, Intermedia B, Kür InterA/B.

Nivell Intermedia II Text RFHE: Intermedia II, U25, , Reprises Menores de 25
partir de ahora U25), GP U25 (16-25)

Nivell G.P.

años (a

Text RFHE: Gran Premio – Gran Premio Especial – Kür Gran Premio
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ARTICLE 3. - CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
a) Aquests concursos estan oberts a tots els genets i amazones a partir de 6 anys (Benjamins
només amb PONI A, B, C o D) espanyols o residents, que tinguin en vigor la llicència
esportiva de l’any en curs. Per participar en qualsevol concurs oficial de la Federació
Catalana d’Hípica és obligatori que tant el genet com el cavall hagin tramitat la corresponent
llicència federativa Autonòmica o Nacional (Homologació) a través d’aquesta Federació,
segons els articles 9 i 11 dels nostres estatuts, tret d’autorització expressa de la FCH per
a genets amb llicència nacional tramitades en una altra Federació Autonòmica.
b) En els CDTs, el CO farà constar en l’avanç de programa el nombre màxim de cavalls que
està disposat a admetre en el concurs.
c) En cap CDT pot participar un cavall que hagi estat muntat per qualsevol altre genet que no
sigui el propi participant, des de 24 hores abans de l’inici del concurs fins que s’acabi, sota
pena de ser desqualificat. Un ajudant pot anar muntat al pas amb regnes llargues i està
permès a una altra persona diferent al participant donar corda o ajudar peu a terra.
d) Els genets hauran de definir la seva categoria en el moment de sol·licitar la llicència
esportiva, no podent modificar-la posteriorment al llarg de l’any

e) Els genets o amazones de categories benjamí i/o aleví no podran participar en proves
reservades a Cavalls Joves (reprises de poltres de 4, 5, 6 i 7). Per la resta de les proves
l’edat de participació del cavall vindrà determinada pel text de la reprise. Edat mínima dels
Ponis 6 anys.- Edat mínima dels cavalls ,excepte proves especifiques de poltres, 6 anys.
San Jorge mínim 7 anys. GP mínim 8 anys.
f)

GALOPS .- segons normativa galops FCH

ARTICLE 4. – INSCRIPCIONS I ANUL·LACIONS
1. Inscripcions
1.1 Les inscripcions pels CDTs s’han de fer a través del programa de la FCH dins del termini
establert per l’ avançament de programa
1.2 Per tal de formalitzar la inscripció serà necessari omplir tots els camps requerits pel
programa de la FCH.
1.3 En cas de canvis dins les últimes 48 hores prèvies al concurs és el Delegat Federatiu qui
decidirà i autoritzarà o no aquest canvis i noves inscripcions.
1.4 El CO passarà el llistat complert de participants al Delegat Federatiu 48 hores abans de
l’inici del concurs amb totes les dades actualitzades: nom, cognoms, categoria, llicències,
galop, prova, etc.
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2. Modificacions
Un cop tancat el termini d’inscripció, tota modificació a les proves s’haurà de fer per escrit al CO
abans de les 12 hores del dia anterior a l’inici de la primera prova.
3. Anul·lacions
Si hi ha menys de tres participants en una prova, el CO podrà optar per suspendre la seva
celebració sempre que així ho faci constar en l’avanç de programa, i deurà avisar als inscrits de
la suspensió.
ARTICLE 5. - DECLARACIÓ DE PARTICIPANTS
Les següents normes son d’aplicació pels CDT0* i CDT1*.
1. La declaració de participants s’ha de fer abans de les 17 hores del dia anterior al
començament de la competició.
2. En cas d’accident o malaltia d’un genet i/o cavall declarat com a participant, aquest participant
i/o cavall poden, fins una hora abans de l’inici de la prova i aportant certificat del metge i/o del
veterinari, amb l’aprovació del President del Jurat de Camp i/o Delegat de la federació, ser
substituït per un altre participant i/o cavall formalment inscrits. En aquest cas el participant i/o
cavall retirat no pot participar ni com a membre d’un equip ni com a individual en cap de les
proves.
ARTICLE 6. - SORTEIG PER A L’ORDRE DE SORTIDA
1. Els Comitès Organitzadors faran constar a l’avanç de programa l’hora que està previst
realitzar el sorteig. Després del mateix es realitzarà, si s’estima oportú, una reunió tècnica.
El sorteig es realitzarà en presència o sota la supervisió del President del Jurat o d’un
membre del Jurat de Camp, el Delegat de la FCH, els participants o qui els representi,
segons la categoria del concurs. Les persones no autoritzades no han de ser admeses.
2. S’ha de fer un sorteig per cada prova. En els CDTs es sortejarà l’ordre de sortida de les
diferents proves. S’ha de sortejar l’ordre de sortida de les proves de cada dia, i es pot fer el
sorteig de totes les proves el primer dia o bé fer-les cada dia.
3. El sorteig per l’ordre de sortida es farà de la forma següent:
3.1. Un ordre de sortida en blanc ha d’estar preparat un cop s’ha fet la declaració de
participants i abans del sorteig.
3.2. Es col·loquen en una bossa o recipient tants números com participants en total té la
prova i és fa el sorteig pel lloc de sortida de cada un dels participants individuals.
3.3. Si un participant té més d’un cavall s’ha d’ajustar l’ordre de sortida per assegurar que
es deixa un espai de quaranta-cinc minuts com a mínim entre cavall i cavall, o bé 5
cavalls. El President del Jurat, o en la seva absència el Delegat Federatiu, podrà fer
excepcions a aquesta norma quan les circumstancies ho aconsellin.
3.4. El sorteig de l’ordre de sortida també es podrà fer mitjançant ordinador.
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4. És responsabilitat de cada participant estar present a la seva hora a l’entrada de la pista,
sense ser cridat a la mateixa. Si un participant no es presenta serà requerit per megafonia i
de no presentar-se serà eliminat immediatament.
5. Els COs dels CDTs han d’haver fet el sorteig de l’ordre de sortida la tarda abans a l’inici del
concurs, a fi de poder informar els concursants de l'horari amb suficient antelació.

ARTICLE 7. - PES
No hi ha restriccions

ARTICLE 8 . - INDUMENTÀRIA
1. CIVILS.
1.1 Fins el nivell 4 inclòs, és obligatori vestir jaqueta amb casc, breeches, camisa, plastró o
corbata, guants i botes
1.2 A partir del nivell San Jorge és optatiu vestir frac o jaqueta amb casc, breeches, camisa,
plastró o corbata, guants i botes amb esperons.
2. Colors i característiques obligatòries que hauran de ser aprovades prèviament per la RFHE.
2.1 Jaqueta i frac: color negre, blau fosc o altres colors foscos sempre que es mantinguin
dintre de l’escala de colors amb valor de saturació (HSV) igual o superior al 32%. Ambdós
(jaqueta i frac) podran portar ribets de colors que contrastin.

Casc: color negre o del mateix color que la jaqueta o el frac. El casc haurà d’estar homologat i és
obligatori el seu ús per a tots els genets i amazones civils i/o militars tant en la pista d’escalfament
com en la de competició i per a tota persona que presenti un cavall durant la inspecció veterinària .

2.3 Breeches: color blanc o blanc trencat.
2.4 Plastró o corbata: color blanc, blanc trencat o del mateix color que la jaqueta o frac.
2.5 Camisa: de qualsevol color però sempre amb el coll blanc.
2.6 Guants: color blanc, blanc trencat o del mateix color que la jaqueta o el frac.
2.7 Botes: color negre o del mateix color que la jaqueta o el frac.
2.8 Esperons: .
En els CDT0* i CDT1* els esperons són obligatoris a partir del Nivell 2 inclusiu (Optatius
en Nivell 0 i 1, Alevins, Poltres 4 anys i Promoció 1). Hauran de ser metàl·lics, amb o
sense tiges. En el cas de portar tiges, podran ser corbes o rectes, i no més llargues de
4,5 cm (3,5 cm Alevins, Infantils i Ponis) i han d’apuntar directament cap enrere i cap
avall, des del mig de l’esperó, un cop estan col·locades a les botes. Estan permesos els
esperons metàl·lics amb espiga rodona de plàstic dur. Les cames de l'esperó han de
ser llises. Si s’utilitzen rodetes, (no permeses para
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Alevins, Infantils i Ponis) aquestes han de poder girar lliurement. El parell
d’esperons hauran de ser iguals.
2.9 El President del Jurat, quan la temperatura ho aconselli, podrà autoritzar als
genets/amazones a competir sense jaqueta. Les camises a utilitzar hauran de reunir les
següents característiques: coll alt amb plastró incorporat per les amazones i coll clàssic
i corbata pels genets. màniga curta o llarga ( mai sense maneges)
Militars, Policia, etc. poden portar indistintament vestimenta civil amb les característiques
anteriorment descrites, o de servei. En cas de portar vestimenta de servei, aquesta serà la
que el seu propi cos tingui homologada. En tots els casos hauran de portat casc en les
mateixes condicions que els civils.
3. Està prohibit qualsevol instrument de comunicació electrònica amb independència que
s’estigui utilitzant o no. En tot cas estan permesos a la pista d’escalfament, però hauran de
treure-se’ls abans d’abandonar la pista d’escalfament per dirigir-se a la de competició.
L’incompliment d’aquesta norma implica l’eliminació immediata.
4. Vestimenta durant les inspeccions veterinàries dels campionats: és obligatori l’ús del casc
protector i llicencia de la FCH per totes les persones que presentin un cavall. Totes les
persones involucrades a la inspecció dels cavalls han d’estar correctament vestides, o be
amb vestimenta de carrer, etc..... .
ARTICLE 9. - EQUIP:
a) En tots els concursos CDT1* i CDT0* està permès l’ús de fuet, no podent excedir en cap
cas de 120 cm. en el cas de cavalls i de 100 cm. en el cas de ponis B, C i D. Pels ponis A,
la llargada màxima és de 0,80 cm.
b) En els CDT0* estan permeses tan sols a la reprise AP, les tisoretes i regnes de goma que
hauran d’estar subjectes a ambdós costats de la sella.
c) En els CDT1* estan permeses, a la reprise destinada als benjamins, les tisoretes i regnes
de goma que hauran d’estar subjectes a ambdós costats de la sella.
d) S’autoritza l’ús de la “baticola” en ponis A i B en totes les competicions de Doma Clàssica
de la FCH.
e) Es recomana l’ús de armilla protectora en genets benjamins/alevins, ja sigui per fora o
per sota la jaqueta reglamentària. Aquest ús també es recomana als genets participants en
Ponis A i B.
f)

El següent és obligatori:
1. Muntura de doma. Ha d'estar molt a prop del cavall i amb faldons llargs, gairebé
verticals i estreps d’estil anglès o de seguretat
1.1 Els estreps han de tenir branques tancades i sense additaments. El peu no ha de
estar completament o parcialment tancat i no ha d'estar fixat de cap manera
als estreps (per exemple, amb imants). Els estreps de seguretat han de tenir
branques tancades de metall o un altre material irrompible.
1.2 Els dessuadors són opcionals, però han de ser blancs. Es poden utilitzar
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dessuadors de colors llisos, amb contrastos i rivets. No estan permesos el
dessuadors a ratlles o multicolors.
1.3 No es permeten les fundes de muntura.
2. Cabeçada amb muserola.
2.1 Amb excepció de les sivelles i el material d'encoixinat, la cabeçada i la
muserola han d'estar fabricats íntegrament en cuir o en material similar al cuir.
Es permet l'embuatat en les capçades. El niló o altre material no metàl·lic es
pot utilitzar per reforçar el cuir a la cabeçada, però no ha de estar en contacte
directe amb el cavall. Les parts elàstiques estan permeses només en els
muntants i no han d'estar en contacte directe amb el cavall o la embocadura.
2.1.1 La frontalera és obligatòria, i llevat de les parts que s'uneixen al
muntant o la cabeçada, no es requereix que sigui de cuir o similar.
2.1.2 La testera de la brida ha de recolzar darrere del clatell i pot estendre’s
cap endavant, però no estar col·locada de manera que se situï darrere del crani.
2.1.3 L'ahogadero és obligatori excepte quan s'utilitzin la muserola
combinada o la cabeçada Micklem.
2.1.4 La regna és una corretja o una línia contínua, ininterrompuda des de la
embocadura de la cabeçada a la mà. No es permeten peces addicionals a les
regnes, accessoris o complements. Cada embocadura ha d'estar subjecta amb
una regna separada i les regnes es poden subjectar només a l'embocadura. Les
regnes no han d'estar fetes de corda o de material similar a una corda.
2.1.5 En qualsevol nivell de la competició, la muserola mai pot estar ajustada
tan fermament que pugui causar dany al cavall, i s'ha de comprovar segons
el protocol establert en el Manual de Comissaris.
2.2 En els casos en què s'utilitzi Mos i Filet amb cadeneta, la muserola
pot ser combinada, però sense "tanca-boques" inferior. La cadeneta pot ser de
metall, cuir o una combinació. Proteccions per a la cadeneta de goma, pell,
borreguet o similar estan permeses.
Ni la muserola ni la cadeneta podran estar mai ajustades de manera que puguin
fer mal al cavall.

2.2.1 L'ús de filet està autoritzat a totes les proves i reprises a
nivell territorial des de nivell AP a nivell GP.
Els Campionats de Catalunya es correran amb la mateixa
embocadura sol·licitada per als Campionats d’Espanya.
( Filet i mos obligatori a partir de nivell Juvenils, inclòs).
2.2.2 En els casos en què s'utilitzi filet com embocadura única, es
requerirà capçada amb muserola normal, alemanya, creuada, combinada o
Micklem.
3. Embocadures. El filet simple, i les embocadures de Mos i Filet amb
cadeneta han de ser de superfície suau superfície sòlida. Es prohibeixen les
embocadures recargolades i de filferro. Les embocadures han d'estar fetes de
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metall, plàstic rígid, o de material sintètic durable, i es poden cobrir amb
cautxú / làtex. Les embocadures no poden restringir mecànicament la llengua
del cavall. El diàmetre de les embocadures de filet i / o del filet i mos amb
cadeneta ha de ser tal que no pugui fer mal al cavall. Diàmetre mínim de la
embocadura 12 mil·límetres (12 mm) per al mos i deu mil·límetres (10 mm)
per al filet simple i el del Mos i filet. Els filets utilitzats en les
competicions de Cavalls Joves i Infantils (Children) han de tenir un
diàmetre mínim de dotze mil·límetres (12 mm). Per ponis el diàmetre mínim
serà de deu mil·límetres (10 mm). El diàmetre de l'embocadura es mesura en la
zona adjacent a les anelles del filet o els braços del mos.
3.1 Filet simple - Es permet l'ús de filet simple quan no es requereix el
ús de mos i filet amb cadeneta.
3.1.1 Els filets simples poden ser lliures, d'Olivas o amb anelles en D. Poden
tenir articulació simple o doble, braços superiors o inferiors, enters,
partits i tipus Fulmer.
3.1.2 Les embocadures flexibles de goma o sintètiques estan permeses.
3.1.3 Un filet pot tenir fins a dos articulacions. Es permet un
acoblament com a eslavó central en un filet articulat doble, però, la
superfície de la peça central ha de ser sòlida sense parts mòbils que no siguin un
corró. El eslavó central es pot inclinar en una orientació diferent de la
embocadura, però ha de tenir vores arrodonides i no pot tenir l'efecte de
una placa lingual.
3.1.4 El filet simple o filet amb articulació doble pot tenir l'embocadura
giratòria que permeti alleujament o llibertat de moviments a la llengua del cavall. La
alçada màxima de la desviació és 30mm mesurats des de la part més inferior en
el costat de la llengua a la part més alta de la desviació. L'embocadura d'un filet
simple articulat o no articulat, pot tenir forma corbada dins de les
especificacions dalt indicades.
3.2 Filets per mos i filet amb cadeneta.
3.2.1 Poden ser del tipus lliure o de Olives, però no amb anelles en D.
3.2.2 Han de tenir una o dues articulacions. Es permet un acoblament
com a eslavó central en els d'articulació doble, però, la superfície de
la peça central ha de ser sòlida sense parts mòbils que no siguin un corró. la
peça central no pot exercir efecte d'una placa lingual.
3.2.3 Aquells filets trama de la qual centrals de la boca puguin bloquejar
i tenir l'efecte d'un "Filet Mullen" no estan permesos.
3.2.4.No es permeten embocadures de goma o sintètiques flexibles.
3.3 Mos i filet amb cadeneta.
3.3.1 El braç de la palanca inferior del mos està limitat a deu centímetres (10
cm) de longitud per sota de l'embocadura. El braç superior no ha de ser més
llarg que el braç inferior. Si el mos té una embocadura lliscant,
el braç de la palanca inferior no ha de mesurar més de deu centímetres (10 cm)
quan l'embocadura estigui en la posició superior.
3.3.2 Els mossos poden tenir els braços rectes o en forma de S, també
poden tenir braços de palanca rotatoris.
3.3.3 L'embocadura pot ser recta o amb forma per permetre alleujament i llibertat
en el moviment de la llengua (desveno). L'alçada màxima de la desviació del
desveno és 30mm de la part més inferior del costat de la llengua a la part més alta
de la desviació. La part més ampla de la desviació ha de ser on la embocadura
entra en contacte amb la llengua i ha de tenir una amplada mínima de 30mm.
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3.3.4 La cadeneta del mos pot ser de metall, cuir o d'una combinació.
La coberta de protecció per a la cadeneta pot ser de cuir, cautxú o
borreguet. Els “alacrans” de la cadeneta poden ser fixos o no.
g) EMBOCADURES: Tant pels CDT1* com pels CDT0*
A PARTIR DE NIVELL 4, INCLOS, NO VALDRAN LAS MITJAS OBTINGUDES AMB
FILET. NOMES SERVIRAN PER CLASSIFICAR EN LA PROVA DEL DÍA.
NIVELL
EMBOCADURA
ESPERONS
Nivell 0
Filet
Opcional
Nivell 1
Filet
Opcional
Nivell 2
Filet
Opcional
Nivell 3 *
Filet *
Obligatori
Nivell 4
Filet o Filet i mos
Obligatori
Nivell San Jorge
Filet o Filet i mos
Obligatori
Nivell Intermèdia I
Filet o Filet i mos
Obligatori
Nivell Intermèdia II Filet o Filet i mos
Obligatori
Nivell Inter A/B
Filet o Filet i mos
Obligatori
Nivell Gran Premi
Filet o Filet i mos
Obligatori
*En nivell 3 20x40 (CDT0*) serà opcional filet, o filet i mos.

FUET
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional

ARTICLE 10. - PISTA DE COMPETICIÓ I ZONES DE TREBALL
(diagrama de pistes, annex IV)
1.

En els CDT1*, el terreny llis i a nivell ha de tenir 60 metres de llargada i 20 metres d’amplada.
En els CDT0* la pista serà de 40 metres de llarg per 20 metres d’ample.

(CARACTERÍSTIQUES RECOMANADES): La diferència del nivell en el sentit de la llargada
no ha d’excedir els 0,50 metres. La diferència del nivell en el sentit de l’amplada no ha
d’excedir 0,20 metres. La pista ha de ser bàsicament de sorra. Les distàncies esmentades es
prenen a l’interior del quadrilong, que ha d'estar separat del públic, quan sigui possible, per
una distància de com a mínim 15 metres. Per a les competicions en pista coberta, la distància
mínima ha de ser, en principi, de 3 metres. El quadrilong consisteix en una tanca baixa d’uns
0,30 metres d’alçada. La part del quadrilong en “A” ha de ser fàcil de moure, a fi de permetre
entrar i sortir de la pista als genets participants. Els trams de la tanca han de ser dissenyats de
manera que no permetin que passin els cascos dels cavalls a través de la mateixa.

2.

Les lletres que es troben fora del quadrilong han d’estar situades a 0,50 metres de la barrera
i clarament indicades. És convenient posar una marca especial sobre la pròpia barrera, al
nivell de la lletra de que es tracti. Les lletres de fora del quadrilong han de ser visibles pel
públic.

3.

Línia Central. Marcar la línia central queda a discreció del CO. Quan es marqui ha de ser
discreta, i els punts D-L-X-I i G NO han d’estar marcats. Per a proves amb música i per a
cavalls joves no és recomanable marcar la línia central.
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4.

Posició del Jurat. En competicions jutjades per 5 jutges), tres jutges han de situar-se al llarg
del costat menor, fora d’aquest i a una distància entre 3 i 5 metres de la pista en competicions
a l’exterior, i a un mínim de 3 metres en competicions en interior. El jutge en
(C) en la prolongació de la línia Central, els altres dos (M i H) a 2,5 metres a l’interior des de
la prolongació dels costats llargs. Els dos jutges laterals (B i E) han d’estar situats fora de la
pista a un màxim de 5 metres i un mínim de 3 metres de distància de B i E respectivament.
En competicions en interior preferiblement a un mínim de 3 metres. Quan s’utilitzin 3 jutges
un d’ells es situarà al costat llarg (B o E), sempre contraposat a (M o H). Quan s’utilitzin 2
jutges un d’ells es situarà preferiblement en el costat llarg mentre l’altre ocupa la posició en
C.

5.

Cal preveure per a cadascun dels jutges una llotja o una plataforma separada amb lloc de
treball cobert. Es recomana que estigui elevada uns 0,50 metres del terra, a fi de permetre
als jutges una bona visió de la pista.

6.

Si la prova té lloc a l’interior, la pista en principi ha d’estar a una distància mínima de 2 metres
del mur.

7.

Es prohibeix, sota pena de desqualificació, que la parella genet/cavall utilitzi la pista de
competició en qualsevol moment que no sigui el de la seva actuació. Quan les
circumstàncies ho aconsellin, podran fer-se excepcions per part del Delegat de la FCH o del
President del Jurat de Camp

8.

En els CDT1*, almenys una pista d’escalfament de 60x20m, o de mides el més similar
possible, ha de ser posada a disposició dels concursants abans de la primera prova del
concurs. Si és possible, aquest terreny ha de tenir la mateixa composició que el terreny de
competició i un joc de lletres.
En els CDT0*, almenys una pista d'escalfament tindrà les mesures més aproximades a
40x20m amb les seves lletres corresponents. El terreny ha de ser pràcticament llis i a nivell.

9. En competicions on no sigui pràctic pels genets donar la volta a la pista abans d’entrar en el
quadrilong, s’ha de permetre als participants entrar al clos durant un període màxim de 60
segons abans del toc de campana.
10. En condicions meteorològiques extremes o en qualsevol altre situació excepcional, el
President del Jurat pot tocar la campana i parar la prova fins que les circumstàncies permetin
continuar

ARTICLE 11. - ALLOTJAMENT DE CAVALLS
1.

Els CO podran disposar d’allotjament adequat en número suficient pels cavalls participants
com a mínim 24 hores abans de l’inici de la primera prova fins 24 hores després de la fi del
concurs. Els participants comunicaran al CO la seva hora d’arribada amb l’antelació suficient.
Les mesures mínimes per oferir boxes seran de 3x3 m..

2.

En l’avanç de programa que el CO presentarà a la FCH per la seva aprovació s’indicarà amb
claredat el tipus i nombre de boxes disponibles, indicant les mesures dels mateixos, el seu
import i els drets d’inscripció a les proves.

13

3.

Els boxes seran assignats pel CO seguint l’ordre d’entrada de les inscripcions abonades. Si
el nombre de boxes fos insuficient, es donarà preferència en funció de la major distància de
desplaçament.

ARTICLE 12. - EXECUCIÓ DE LES REPRISES
Les reprises oficials s’executaran de memòria excepte les proves del nivell 0, que es opcional..
Tots els moviments de la reprise s’han d’executar en l’ordre indicat.
1. Toc de campana. Després del toc de campana, el concursant ha de fer la seva entrada per
A en els 45 segons següents. En la Kür, s’ha d’entrar a la pista abans dels 20 segons des
de l’inici de la música, i desprès dels 45 segons de que disposa des del toc de campana per
demanar la musica. El Jutge en C és el responsable de fer el toc de campana.
2. Salutació. Durant la salutació, els concursants estan obligats a tenir les regnes en una sola
mà.
3. Error de Recorregut. Quan un participant comet un "error de recorregut” (gira al costat
equivocat, oblida un moviment, etc.) el President del Jurat li ho advertirà fent sonar la
campana o timbre. El President indicarà, si convé, el punt en què ha de reprendre la reprise
i el següent moviment a realitzar, i després el deixarà continuar sol. Tanmateix, encara que
el concursant cometi un error de recorregut, en alguns casos en què el so de la campana
podria destorbar el desenvolupament del treball –per exemple, si el concursant executa una
transició del trot mig al pas reunit en V, en lloc de fer-ho en K, o galopant sobre la línia central
d'A, executa una pirueta en D en lloc de fer-ho en L- correspon al president de la prova
decidir si farà sonar la campana o no. Encara que un error sigui tal que no valgui la pena
interrompre la fluïdesa de la prova, sí es tindrà en compte sempre i quan sigui el segon, ja
que el següent implicaria eliminació. Quan en un error de recorregut no es toca la campana
i la reprise demana el mateix moviment a l’altra mà, si el genet comet el mateix error tan sols
serà penalitzat una vegada. Correspon al President de la prova la decisió de si hi ha hagut
error o no, i aquesta decisió s’aplicarà a les puntuacions de tots els jutges.
4. Error de reprise/d’execució. Quan un concursant comet un error de reprise (trot aixecat en
lloc de trot assegut, durant la salutació no tenir les regnes en una sola mà, etc.) ha de ser
penalitzat com per un error de recorregut. En principi un concursant no pot ser autoritzat a
reprendre un moviment de reprise llevat si el president decideix que s’ha comès un error de
recorregut (sons de campana). Així i tot, si el concursant ha iniciat l’execució d’un moviment
i prova de repetir-lo, els jutges només han de prendre en consideració el moviment presentat
el primer cop, i alhora penalitzar-lo per un error de recorregut.
5.

Error inadvertit. Quan el jurat no s’adona d’un error, el dubte es resol a favor del concursant.
El jutge haurà de distingir el que és un error del que és una errada tècnica, encara que això
beneficiï al genet. Per exemple: sortir al galop a la dreta quan el text demana a l’esquerra,
sempre serà una deficiència tècnica i mai un error.

6.

Eliminació.
Coixesa. En cas de coixesa, el President del Jurat notificarà al concursant que està
eliminat. La seva decisió és inapel·lable.
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Resistència. Serà causa d’eliminació tota resistència que impedeixi la continuació de la
reprise durant més de 20 segons.
Perillositat. De totes maneres, i per seguretat, quan una defensa suposi perill pel genet,
cavall, jutges o públic, l’eliminació es produirà sense esperar els 20 segons.
Caiguda. En el cas de caiguda del cavall i/o genet, produïda en el interior del quadrilong de
competició després del toc de campana i fins la sortida per A amb regnes llargues, el genet
serà eliminat.
Sortir de la pista durant la prova. S’ha d’eliminar un cavall que tregui completament de la
pista les quatre extremitats durant una reprise, entre el moment de la seva entrada i la seva
sortida per A, fins i tot si un cop acabada la reprise el cavall surt per A sense el genet com a
conseqüència d’una caiguda o qualsevol altre circumstància.
Ajuda externa. Qualsevol intervenció exterior (veu, signes, etc.) és considerada com una
assistència antireglamentària donada al genet o al cavall. Tot cavall o genet que rebi ajuda
positiva ha de ser eliminat.
Incapacitat tècnica. Quan un binomi no sigui tècnicament capaç de complir amb les
exigències del nivell de la prova.
Execució contra el benestar del cavall. En general, quan l’acció vagi en contra del
benestar del cavall i en particular, l’aparició de sang a la boca, narius, illades i totes
aquelles parts del cavall on s’apreciïn mostres de crueltat . Els oficials de la
competició podran eliminar al genet per munta abusiva (ajudes brusques i lesives
contra el cavall de manera reiterada), maltractament o càstig excessiu.
Amputació de la llengua. Quan el cavall tingui la llengua parcial o totalment amputada sigui
quin sigui l’origen de l’amputació.
Impuntualitat del binomi. Quan el binomi no es presenti a la seva hora a la pista de
competició, excepte quan hi hagi una raó vàlida i el jutge C hagi estat informat. (Un motiu
vàlid podria ser perdre una ferradura, etc.).
7.

Punts de penalització. Els punts de penalització es descomptaran en el full de cada jutge
del total de punts obtinguts pel participant.

8.

Penalitzacions
Seran considerats i penalitzats com errors igual que els paràgrafs 3 i 4, els següents, i per
això es descomptaran els mateixos punts però no computaran per a la eliminació:
- Entrar amb fusta, benes o vestimenta no reglamentària al voltant de la pista (quan no
estigui permesa).
- Entrar amb fusta, benes o vestimenta no reglamentària a la pista (quan no estigui
permesa).
- No entrar a la pista en els 45 segons següents al toc de campana, però abans dels 90
segons.
- Entrar a la pista abans del toc de campana.
- A la Kür, entrar a la pista després de 20 segons de l’inici de la música.
- A la Kür entrar per a demanar la música des de l’interior, havent-hi lloc per fer-ho des
de fora.
- A la Kür, quan l’execució sigui més curta o més llarga de l’estipulat, es deduirà un
0,5% del total de la nota artística.
- En els casos en que el competidor no agafi les regnes amb una sola mà per saludar.
Els errors no acumulables per l’eliminació seran descomptats del total de punts de
cada jutge. ( -2, -4 )
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Tipus/Error

1er error

2n error

3er error

Proves tècniques des
de nivell Cavall Joves
fins a Juvenil

- 0,5 % *

-1%

Eliminació

- 2% *

Eliminació

- 1 % de la màxima
puntuació possible.

- 2 % de la màxima
puntuació possible.

Joves Genets i
superiors
Proves Kür

Eliminació

* Aquestes deduccions es faran sobre la nota mitjana total de cada jutge

9.

Lloc en el que s’executa un moviment. Quan un moviment s’ha de fer en un punt
determinat de la pista, hauria de ser executat quan el bust del concursant arriba a
l’alçada d’aquest punt. S’exceptuen les transicions en les que el cavall s’acosti a la lletra
des de la diagonal o perpendicular, i en aquest cas la transició s’ha de fer quan el nas
del cavall arribi a la pista a l’alçada de la lletra, de forma que puguem mantenir la rectitud
del cavall en la transició. Això mateix serà d’aplicació als canvis de peu al final de la
diagonal després del galop llarg sense abandonar la diagonal.

10.

Inici i final d’una reprise. Una reprise comença en el moment de l’entrada per A tan aviat
com el cavall es mou endavant després de saludar i acaba després de la salutació al
final de la reprise. Tots els incidents que s’esdevinguin abans del començament o
després del final de la reprise no afecten les notes donades. El participant ha
d’abandonar la pista al pas i en regnes llargues.

11.

Reprise lliure Kür. El genet ha d’entrar a la pista dintre dels 20 segons següents al
començament de la música després de demanar la música des de l’exterior de la pista de
competició. Si no hi hagués espai ho farà des de dins de la pista. Si demana la música des
de l’interior sense estar autoritzat computarà un error. Passar dels 20 segons suposarà la
comptabilització d’un error. La música ha de parar amb la salutació final.
Al principi i final de la reprise lliure Kür la parada per la salutació és obligatòria. El temps de
la reprise començarà a comptar des del moment que el concursant avança desprès de la
salutació i acaba amb la salutació final.
Per la resta d’execució de les Kürs, consultar REG. DOMA RFHE.

12. En les reprises del nivell 0 (AP, Benjamins, Ponis A) es opcional dictar el text de la Reprise.
El genet sol·licitarà amb antelació al començament de la prova al President del Jurat que
desitja li sigui dictada la reprise, i això ho farà una persona que aportarà el propi genet.
Aquesta persona no podrà en cap cas corregir al genet durant la seva actuació. Qualsevol
error, omissió o equivocació del genet que resulti com a conseqüència del dictat serà
únicament responsabilitat seva.
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ARTICLE 13. - TEMPS
L’execució de les reprises no es cronometra, a excepció de la reprise lliure Kür. El temps indicat
sobre els fulls de puntuació només hi figura a títol d’informació i per a la confecció de l'ordre de
sortida.

ARTICLE 14. - PUNTUACIÓ
Cada moviment, i algunes transicions d’un a l’altre, que han de ser qualificades pels jutges
estan numerades en les fulles de classificació.
2. Es qualificarà per cada jutge de 0 a 10 cada moviment indicat a la reprise, sent 0 la nota més
baixa i 10 la més alta.
1.

3.

L’escala de notes és la següent:
10
9
8
7
6
5

Excel·lent
Molt bé
Bé
Bastant bé
Satisfactori
Suficient

4 Insuficient
3 Bastant malament
2 Malament
1 Molt malament
0 No executat

Queda a discreció del jutge l’ús de mitjos punts des de 0 a 10 (ex 6,5 ) tant pels moviments de
cada figura com per la nota de genet
Una detallada i concreta definició de a quin tipus de virtut i defecte correspon a cada exercici i
la nota assignada ve detallat en el llibre editat per la FEI “Handbook Dressage”, Com a llibre de
consulta
A la Reprise lliure Kür, es poden utilitzar mitjos punts per totes les notes, i decimals 0,1 per a les
notes artístiques ( ex 7,3 ).
A les proves de Cavalls Joves es poden utilitzar decimals 0,1.
4.

Una vegada el genet ha acabat la seva prova, els jutges donaran notes de conjunt per els
textos indicats als fulls de las reprises
a) Posició i seient del genet; correcció i utilització dels ajuts.

Queda a discreció del jutge l’ús de mitjos punts des de 0 a 10 (ex 6,5 ) tant pels moviments de cada figura com per
la nota de conjunt
Aquestes notes de conjunt són així per a totes les proves tècniques, excepte per aquelles en
les que el cos de la reprise especifiqui el contrari.
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ARTICLE 15. - FULLS DE PUNTUACIÓ
1.

2.
3.

Els fulls de puntuació porten quatre columnes: la primera recull la puntuació inicial del Jutge,
la segona la nota corregida, la tercera especifica el coeficient de la figura, i la quarta
correspon a la nota final. Tota nota rectificada ha de ser firmada amb les inicials pel jutge
que fa la correcció. Les anotacions han d’estar fetes a tinta. El secretari o el jutge
completaran les notes senceres, amb “....,0” i amb “ ,5” els mitjos punts.
Hi ha igualment una columna per a les observacions del jutge que hi anotarà, tant com sigui
possible, el motiu del seu judici, almenys quan atribueixi una nota de 6 o inferior.
Les fulles de qualificació es poden lliurar als participants mitja hora després de la prova, i
una vegada s’hagi publicat la classificació definitiva però amb temps suficient per a la revisió
de la mateixa per part del participant.

ARTICLE 16. - CLASSIFICACIÓ
1. Després de cada actuació i després que cada jutge hagi donat les seves notes de conjunt,
que han de ser atribuïdes amb molta atenció, els fulls de puntuació passen a la secretaria
del concurs. Les notes es multipliquen pels coeficients corresponents, si s’escau, i després
es totalitzaran.
2. La puntuació total per a la classificació s’obté sumant el total de punts del full de cada jutge
i dividit pel nombre total de jutges. Els punts de percentatge per penalització deguts a errors
en l’execució de la prova seran deduïts de la puntuació total mitjana de cada un dels jutges
3. La classificació individual es decidirà de la forma següent:
En totes les proves serà guanyador el participant que obté el total de punts més elevat, segon
qui té el total immediatament inferior, i així successivament, sempre que superi el 50% de la
mitja.
En cas d’empat per els tres primers llocs o medalles, en las proves técniques, decidirà

la major Nota “Mitja” dels Jutges.
La nota “mitja” es la nota central, una vegada ordenades les notes dels Jutges
en ordre ascendent.
Exemple: 68,500% - 69,000% - 70,277% - 70,500% - 71,420%.La nota mitja en
aquest cas es 70,277%..En cas d’empat en la Nota “Mediana” quedaran classificats
“Exaequo”
En la resta de llocs els participants seran classificats ex-aequo.
3.2. Donat el cas d’un empat a punts a la Reprise Kür, la nota artística més elevada decidirà
el millor lloc de la classificació.
3.3 En el cas dels cavalls joves En el cas d'empat en el percentatge per als tres primers
llocs, s'utilitzarà el següent sistema: per trencar l'empat. Les notes de "submissió" i
"expectativa del futur", es sumaran, i dividirà per dos el resultat, la nota resultant
més alta trencarà l'empat. Si encara estan empatats, la nota de "Presentació" decidirà.
En el cas que encara persisteixi l’empat, romandran ex-aequo
3.3. En cas d’empat a la reprise AP entre els tres primers, el desempat s’estableix tenint en
compte la nota més alta en la figura “Ajudes y Posició” que té el coeficient 4. Si persisteix
l’empat es resoldrà amb la puntuació més alta que s’obtingui de la suma de les directrius
“correcció y efecte de las ajudes (3) + correcció en execució y traçat (2)”.
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ARTICLE 17. - PUBLICACIÓ DE RESULTATS
1. Després de cada actuació, amb el total general, serà publicat per separat i provisionalment
el total de punts que ha donat cada jutge en % i amb 3 decimals, així com la seva classificació
parcial a la prova, sempre un cop revisada i firmada pel jutge en C . A la reprise lliure Kür
serà publicada la nota tècnica i artística de cada jutge. La Secretaria Tècnica intentarà que
els resultats surtin a la major brevetat possible i que estiguin informats els membres del jurat.
S’autoritza la petició de classificacions parcials.
2. Un cop publicada la classificació final de la competició i les puntuacions totals generals, el
total de punts donat per cada jutge es publicarà amb els seus noms, es passarà comunicació
als mitjans dels resultats i el Comitè Organitzador els enviarà a la Federació corresponent,
un cop hagin estat firmats pel President del Jurat, i no més tard del primer dia hàbil següent
a la fi del concurs. Tots els resultats seran presentats al Jurat de Camp en paper, per la
Secretaria Tècnica per la seva firma abans de ser publicats com a Classificació Final.
3. El resultat total final s’ha de publicar en percentatge, amb tres decimals.
Si un participant no es presenta a una competició, o es retira durant la prova, al full de
resultats, s’hi haurà de posar “N/P “ (no presentat) o “S/R” (retirat), a continuació del nom del
participant. Igualment, si ha estat eliminat, amb la lletra E o bé “Elim”.
4. Publicació Internet: les notes individuals dels moviments atorgades per cada un dels jutges
només podran fer-se públiques un cop confirmades al final de la prova.

ARTICLE 18. - PREMIS
1. Per tenir dret a premis és necessari classificar-se, aconseguint un resultat en percentatge
de com a mínim 50%.
CDT0*. No està permès lliurar premis en metàl·lic, tan sols premis en espècies.
2. Si en l’avanç de programa no s’estableix amb claredat la forma, hora i lloc en què es
realitzarà la cerimònia de lliurament de premis de cada prova, i el número de genets invitats
a participar, s’informarà d’aquests detalls amb suficient antelació als participants,
preferentment en l’ordre de sortida.
3. La participació en la cerimònia de lliurament de premis del conjunt genet/cavall classificats
és obligatòria. La no assistència injustificada comportarà la pèrdua de la classificació i dels
premis i trofeus. La indumentària, equip i arreus han de ser idèntics als del concurs, però
s’autoritzen embenats, campanes negres o blanques i orelleres especials (taps) que
protegeixin als cavalls del sons de la cerimònia.
4. A la cerimònia es comptarà amb la presència del Jurat de camp, el qual, si fos necessari,
autoritzarà qualsevol excepció a la norma descrita anteriorment.
5. Quan els cavalls estan junts, en grup –lliuraments de trofeus, inspeccions de cavalls, etctant els genets com els ajudants han d’actuar de manera responsable.
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CAPÍTOL II - JURAT DE CAMP

ARTICLE 19. - JURAT DE CAMP. DELEGAT FEDERATIU

1. Les proves de totes les competicions territorials seran jutjades com a mínim per dos
membres, inclòs el President, en els CDT0*, i tres membres inclòs el President, en els
CDT1*. Per al Campionat de Catalunya els jutges seran mínim 5 per proba, excepte a cavalls
joves (3) i Critèrium (3 ó 5).
2. Els jutges han de tenir en vigor la llicència esportiva de l’any en curs, tramitada per la FCH
3. Per la classificació es tindran en compte les notes dels jutges sense excepció. Les
excepcions seran només per impossibilitat de finalitzar per part d’algun dels membres del
jurat per causa de força major i seran sempre valorades pel President del Jurat i delegat de
la FCH. En aquest cas s’eliminaran totes les notes jutjades pel jutge en concret.
4. Cada jutge pot ser assistit per un secretari, sent molt recomanable que, al menys el jutge en
C en tingui.
5. En els CDT1* el president del jurat ha de ser jutge nacional. Els vocals podran ser jutges
Territorials o Nacionals.
En els CDT0* el President del Jurat podrà ser Jutge Nacional . Els vocals podran ser jutges
Territorials o Nacionals.
6. El nomenament dels jutges serà responsabilitat de la FCH. Aquests seran proposats pels
COs i ratificats per la Federació.
7. En els concursos es procurarà que els jutges no jutgin més de 40 cavalls al dia.
8. En els CDTs, la FCH nomenarà un Delegat Federatiu. El President del Jurat podrà assumir
les funcions de delegat en casos especials.
9. Seran funcions del delegat: supervisar el concurs, comprovar llicències de genets i cavalls,
recollir les puntuacions i tota mena d’impresos que es generin en la competició i fer-los
arribar a la FCH. Tanmateix el delegat haurà de complimentar l’informe preceptiu de les
incidències del concurs i, un cop firmat també pel President del Jurat, fer-lo arribar a la FCH.
Revisar documentació del cavall, juntament amb el veterinari (vacunes), Passaports, etc...
10. La remuneració, desplaçaments i manutenció dels jutges en totes les competicions anirà a
càrrec del CO, excepte quan excepcionalment la FCH estableixi el contrari.
11. La remuneració i manutenció del Delegat Federatiu anirà a càrrec del Comitè Organitzador
i els desplaçaments a càrrec de la FCH.
12. La remuneració i desplaçament del Vocal FCH en els CDT1* anirà a càrrec de la FCH. La
manutenció a càrrec del CO.
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13. Quan s’accepti una invitació per jutjar, el jutge està obligat a declarar el seu interès en
qualsevol cavall i/o genet que estigui participant en la competició i que en els dotze mesos
anteriors al concurs, ell/ella hagi entrenat/impartit clínics/estat propietari d’una part o del total,
o tingui qualsevol altre interès econòmic, per poder donar la oportunitat a la FCH i al CO de
substituir-lo o assignar-li les proves en les que no hi tingui relació. (Veure RG, art. 156 i 157
“Conflicte d’interessos”.
14. Per tot allò que no contempli aquest article, s’acudirà al Reglament de Doma Clàssica, al
Reglament General o al Reglament del CTNJ de la RFHE.

DIRECTRIUS PER LES COMPETICIONS DE DC DE INFANTILS ( CHILDREN )
Efectives des de el 1 de gener de 2020
Sistema de jutjar les proves de nivell Infantils (Children).
Posicions dels jutges:
• • Composició del jurat per tres (3) jutges (CDN *, CDN **, CDN ***)
- President + dos (2) vocals.
- Jutjament nota tècnica: un (1) jutge en C.
- Jutjament nota qualitat: dos (2) jutges asseguts junts preferiblement en E *.
• • Composició del jurat per cinc (5) Jutges: (CDN ***,
Campionat d'Espanya, Màster de Selecció)
- President + quatre (4) vocals
- Jutjament nota tècnica: tres (3) jutges, un a C, un a H i un a B
- Jutjament nota qualitat: dos (2) jutges asseguts junts a E
* Aquesta seria la ubicació preferent. En cas que la configuració de la pista no permetés
que els jutges de qualitat se senten en E, poden seure a B.
Notes.
• A l'igual que en altres proves de doma, els decimals es poden utilitzar només per a les
notes de qualitat. (Exemple 8.4).
• Les deduccions per "altres errors no acumulatius per eliminació" s'han de deduir
de la / les puntuació / puntuacions tècnica només.
• El càlcul de la puntuació final es realitzarà com segueix:
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% Puntuació Tècnica.
% Puntuació de Qualitat
Puntuació total en %
(Tècnica més qualitat, dividit per 2)
Deducció de punts per penalització.
1er Error: 0,5 punts percentuals.
2º Error: 1,0 punt percentual.
3er Error: Eliminació.
% NOTA FINAL:

Puntuació:
Puntuació nota tècnica:
El jutge o els jutges que actuen jutjant la nota tècnica atorga cadascun una puntuació tècnica.
• En els casos en què actuen tres (3) jutges donant notes tècniques, se sumen les puntuacions de cada
jutge i divideixen entre 3 per determinar la nota mitjana tècnica final en%.
Puntuació nota de qualitat:
• Els dos (2) Jutges, asseguts junts en E *, han de discutir i acordar conjuntament les notes
per als 4 criteris: Posició i Seient, Ajuts, Precisió i Impressió general.
• Les 4 notes se sumen i es divideixen entre 4 per determinar la nota de qualitat final en%.
Puntuació final:
• Jurat compost per tres (3) jutges (CDNs):
La nota final s'obté sumant la nota tècnica en% (Jutge en C) i la nota de qualitat en%
(Jutges a E) dividit per 2.
• Jurat compost per cinc (5) Jutges (Campionat d'Espanya, Màster de Selecció)
La nota final s'obté sumant la nota mitjana en percentatge de la part tècnica (mitjana dels tres jutges
en C, H i B) i el percentatge de qualitat (Jutges a E) dividit per 2.
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FULL DE QUALITAT PER A INFANTILS - INCLOENT DIRECTRIUS –
Avaluació de tasques individuals.
Posició i Seient del Genet.Seient ben equilibrat, elàstic, al centre de la cadira, i
absorbint els moviments del cavall.
Posició correcta de la part superior de el cos, braç, colze,
mà, cama, taló.
Utilització correcta de les ajudes.Influència dels ajuts per a una bona presentació dels
moviments dins de la "Escala d'Entrenament".
Influència de les ajudes a la correcta presentació de
moviments i aires.
Ús de les ajudes de manera sensible i amb independència
del seient.
Precisió.Preparació dels moviments.
Precisió en l'execució de les figures.
Execució dels moviments comandes en el punt exacte on ho
demana la reprise.
Manteniment del tempo correcte.
impressió General.Harmonia en tota la presentació.
Correcció d'aires.
Capacitat per presentar el cavall de manera favorable.
Puntuació Total (màxim 40).
Dividit per 4 = Total Puntuació de Qualitat.
% Puntuació de Qualitat.
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Comentaris.

Nota

CAPÍTOL III - CAMPIONAT DE CATALUNYA
ARTICLE 20. - ORGANITZACIÓ
▪ Anualment la FCH adjudicarà, mitjançant aprovació en Assemblea, l’organització del
Campionat de Catalunya de Doma Clàssica al CO que prèviament ho sol·liciti a la Junta
Directiva de la Federació. El resum de condicions particulars del campionat al final del capítol
detalla els aspectes tècnics, participació, classificació, etc. El CO que estigui interessat en
organitzar-lo haurà de sol·licitar-ho a la FCH i haurà de garantir que té els mitjans necessaris
per poder portar-lo a terme (pistes, casetes de jutges, megafonia, etc.), mitjançant la firma
d’un protocol de condicions i presentant dossier acreditatiu.
▪ A l’inici del Campionat de Catalunya de qualsevol de les seves categories es durà a terme
una inspecció veterinària per part d’un veterinari consensuat per la comissió de doma i la
direcció tècnica de la FCH, i nomenat per la mateixa amb càrrec al CO.
▪ D’acord amb la Llei de l’Esport, en qualsevol concurs, un cavall o un genet/amazona
participant serà susceptible de ser sotmès a un control de mostres per verificar que compleixi
la llei d’antidopatge.
▪ A totes les categories del Campionat d Catalunya les proves es distribuiran en 2 ó mes dies
de competició.
▪ El Campionat de Catalunya de menors i Adults es podrà celebrar de forma conjunta o
separada
ARTICLE 21. - PARTICIPACIÓ
a) Tenen opció a participar en el campionat tots aquells genets que compleixin els requisits de
classificació i participació. La Comissió de Doma Clàssica resoldrà en casos especials.
b) Per participar en el Campionat de Catalunya, els genets hauran de tenir la llicència esportiva
Autonòmica o Nacional (Homologada) de la FCH i complir les condicions de participació
demanades per la Comissió de Doma anualment, havent obtingut les classificacions
pertinents amb la llicència de la FCH en curs.
c) Per participar en el Campionat de Catalunya els cavalls hauran de tenir la llicència esportiva
Autonòmica o Nacional (Homologada) de la FCH, amb l’excepció que el cavall hagi estat
adquirit o cedit (demostrant el canvi de propietari o cessió),en aquest cas, deurà tramitar la
llicencia TEC (Targeta Esportiva Catalana).
ARTICLE 22. - VARIS
Un cop iniciat el Campionat, per qualsevol circumstància no contemplada per les presents
normes, el Jurat de Camp assessorat pel RG i el RDC, prendrà les decisions que estimi
oportunes perquè la classificació resulti el més esportiva possible.
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ARTICLE 23. - ENTRENAMENT DELS CAVALLS
En cap cas, i sota pena de desqualificació, pot un cavall concursar en les proves del campionat
si ha estat treballat muntat, dintre o fora de la ciutat on té lloc el campionat, durant la jornada
precedent a la primera prova i fins el final del concurs, per persona diferent al propi concursant
o un altre participant que pertanyi al mateix equip. Això vol dir que, per exemple, una persona
amb la llicencia esportiva activa, muntat pot passejar en rendes llargues i que està permès donar
corda i ajudar peu a terra una persona diferent del participant.
Es tindrà en compte tot el que fa referència a l’abús del cavall segons l’article 440 del Reglament
de DC de la RFHE.
ARTICLE 24. - JURAT DE CAMP
El Jurat de Camp haurà d’estar constituït com a mínim per 3 ó 5 membres (depenent de les
proves). Els tres o cinc membres del jurat han de ser prioritàriament jutges Nacionals.
Es podrà comptar amb jutges Nacionals d’altres FFAA.
Es comptarà amb la presència de comissari/s de DC titulats i estant en actiu dintre dels llistats
oficials de la RFHE durant el desenvolupament del campionat.

ARTICLE 25. - CLASSIFICACIÓ INDIVIDUAL
Es proclamaran Campions de Catalunya dels diferents nivells els binomis genet-cavall que
obtinguin la puntuació més alta amb la suma dels percentatges del total de dies, sempre
que hagin superat el 50%, cada un del dies. En cas de no superar el 50% algun del dies, no
classificarà per el Campionat, i per lo tant no tindrà opció a medalla
a) En cas d’eliminació:, si un conjunt genet-cavall és eliminat podrà seguir participant en la resta
de proves, però no tindrà dret a classificar-se en el Campionat, ni a medalla.
b) En cas d’empat: per les medalles d’or, argent i bronze, es tindrà en compte la puntuació més
alta de l’últim dia. En cas de persistir l’empat, es tindran en compte la nota mes alta del segon
dia, i en cas de persistir l’empat, es tindrà en conta la nota mes alta assignada al genet el
últim dia de concurs.
c) Adjudicació de medalles: cada genet pot optar únicament a una medalla, i a una sola
categoria durant l’any, exceptuant les proves de cavalls joves.. En el supòsit que un genet
participés amb dos cavalls haurà de decidir amb quin cavall opta al campionat al finalitzar la
prova anterior a la final. Obligatòriament, les medalles tindran premis en especies
d) Un Genet podrà classificar en la seva categoria i en el mateix Campionat classificar-se també
en las categories de Poltres. Excepte genets Benjamins i Alevins.
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ARTICLE 26. - CLASSIFICACIÓ PER EQUIPS
a) S’estableix una classificació per equips. Per poder fer una classificació per equips hi ha
d’haver un mínim de 3 equips participants en el campionat.
b) Els clubs podran formar els seus equips amb un mínim de 3 membres i sense màxim.
c) Els clubs només poden fer un equip, no podent separar els seus membres en altres
equips.
d) Els equips NO podran incloure genets d’altres clubs que no hagin pogut formar el seu
propi equip, de manera que NO podran incloure membres d’altres clubs que no hagin
pogut formar-ne un de propi o genets particulars.
e) No es podran formar equips de 2 o més clubs que ja disposin del mínim de tres
components. Els clubs que tinguin un mínim de tres components no podran formar part
d’un altre equip que no sigui el del seu club
f)

Els clubs faran la declaració dels seus equips, amb el tancament de matrícules a la FCH.

g) Puntuaran les 3 millors mitges de cada equip
h) La classificació per equips es decidirà de la forma següent: serà guanyador l’equip que

tingui la puntuació més alta (Prova “Equipos”, excepte Benjamins que serà la prova del
primer dia) sumant el total dels seus tres millors genets; el segon classificat serà el que
tingui la següent puntuació més alta i així successivament. En cas d’empat a punts, serà
guanyador l’equip en que el participant classificat en tercer lloc, tingui el millor resultat
de la primera qualificativa.
i)

Els integrants dels equips podran ser de qualsevol de les categories del Campionat,
excepte les de Cavalls Joves.

j)

Les proves Critèrium no puntuen per equips.

k) Els Clubs hauran de tenir la seva llicència en vigor abans de tancar inscripcions.
l)

Els clubs ratificaran la declaració dels seus equips com a molt tard en el decurs de la
Reunió Tècnica del mateix campionat.

ARTICLE 27. - PREMIS
Els Menors rebran els premis en espècies.
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CONDICIONS PARTICULARS DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA
INSCRIPCIÓ
Es realitzaran a la FCH a través de la plataforma de la pàgina web de la FCH. No es
consideraran efectives fins que no s’hagi realitzat el pagament corresponent, en el cas que sigui
requerit.
PARTICIPACIÓ
•

Per a optar al Campionat de Catalunya els genets hauran d’estar en possessió de la Llicència
Esportiva Autonòmica o Nacional (Homologada) de la FCH en curs i hauran d’haver realitzat
les sortides a pista pertinents en qualsevol dels concursos CDT1* del Calendari Oficial
de la FCH, o bé als CDN*, CDN** o CDN*** del Calendari Oficial de la RFHE, que s’hagin
celebrat dins el territori català, i haver superat la mitja requerida (veure quadre) .
CATEGORIA

Nº
SORTIDES

MÍNIM %

TIPOLOGIA CONCURS *

ADULTS

2

64%

CDT1* O SUP

4 ANYS

1

65%

CDT1* O SUP

5 ANYS

1

65%

CDT1* O SUP

6 ANYS

1

63%

CDT1* O SUP

7 ANYS

1

63%

CDT1* O SUP

8-9 ANYS **

1

63%

CDT1* O SUP

CRITERIUM
CLÀSSICA

2

63%

CDT1* O SUP

CRITERIUM INTER
A/B

1

63%

NO OBLIGATORI TERRITORI CATALÀ

CDT1* O SUP

*Concursos realitzats en territori Català
** Mitja obtinguda en la reprise “San Jorge” o superior.
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CATEGORIA

Nº
SORTIDES

MÍNIM %

TIPOLOGIA
CONCURS *

2**

63%

CDT 1*O SUP

ALEVI

2

63%

CDT 1*O SUP

INFANTIL

2

63%

CDT 1*O SUP

JUVENIL 0*

2

63%

CDT 1*O SUP

JUVENIL

2

63%

CDT 1*O SUP

JOVES GENETS

2

63%

CDT 1*O SUP

1

62%

CDT 1*O SUP

BENJAMÍ

U-25
•

Aquestes classificacions s’hauran d’obtenir durant l’any en curs. Estan exclosos de la
classificació prèvia les categories: Benjamí, i Aleví. En el cas de U-25, Nivell GP i Criterium
Inter A/B, també es tindran en consideració els resultats obtinguts en CDI, o CDN, de fora
de Catalunya, sent obligatòria com a mínim una classificació obtinguda en una prova
oficial dintre del territori Català.

•

Els genets de la categoria ADULT ELIT participants en concursos superiors als CDN*** i
que hagin assolit un mínim de 65% podran optar al campionat per mèrits esportius.

•

Pels genets benjamins no és obligatori haver obtingut les classificacions abans
esmentades. En cas excepcional, els Benjamins podran participar en el campionat sense
classificació prèvia a decisió de la Comissió de Doma Clàssica.

•

Els genets podran participar en el Campionat en una categoria superior a la de la seva
llicència, sempre que el binomi genet/cavall hagi aconseguit les mitges requerides en el nivell
corresponent a la categoria en què desitja participar durant l’any en curs.

•

Un mateix cavall podrà sortir a pista un màxim de dues vegades amb diferent genet i en el
mateix nivell o nivells diferents.

•

Un genet podrà participar amb dos cavalls com a màxim en el seu nivell. Al acabar la prova
del dia anterior a la final, haurà de triar amb quin cavall opta al Campionat. Amb el que no
opta podrà classificar en la prova, però no en el Campionat. El segon cavall, en cas d’estar
dins els 18(o 18 Benj, Ale, Inf) primers classificats, podrà participar a la prova del segon dia,
però en cap cas compta pel Campionat ni resta plaça als 18 millors binomis. D’aquesta
manera el segon dia a la final participen els 18 binomis millor classificats que opten a
Campionat + ex-aequos a més dels segons cavalls de genets que estiguin dins de les
18 millors puntuacions.

•

Un genet podrà participar a la final del Campionat amb un altre cavall diferent del concursat
habitualment, sempre que aquest últim acrediti que posseeix el mateix nivell que la munta
habitual. Aquesta proposta haurà de ser aprovada per la Comissió de DC de la FCH abans
del tancament de matricule
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•

•

Un genet podrà optar al Campionat corresponent a la categoria per genets, i al Campionat
de Cavalls Joves corresponent a l’edat del cavall (per exemple un juvenil opta al Campionat
de Juvenils amb el seu cavall de 6 anys, i posteriorment podrà optar al campionat de cavalls
joves amb diferent cavall,
Excepte els genets de categoria Benjamí i Aleví, que no poden participar en proves de
cavalls joves.

•

Un genet tan sols podrà optar al Campionat per una sola categoria en el transcurs de l’any.

•

A totes les categories del Campionat així com al Critèrium, haurà d’haver-hi un mínim de 3
inscrits, per poder celebrar-se.

CAVALLS JOVES
•

Per poder participar en el Campionat, els poltres de 4, 5, 6, 7, 8 i 9 anys hauran d’haver
classificat segons les condicions especificades anteriorment, o sigui haver realitzat 2
sortides en qualsevol dels concursos CDT1* del Calendari Oficial de la FCH, o bé als
CDN*, CDN** o CDN*** del Calendari Oficial de la RFHE, que s’hagin celebrat dins el
territori català, i haver superat el 65% en les seves mitges i haver superat les mitges
requerides ( veure quadre superior)

•

No hi ha límit de cavalls per genet.

•

En aquesta final, les medalles són atorgades als cavalls i no als genets. Els poltres hauran
de tenir la Llicència Anual Autonòmica o Nacional tramitada des de la FCH, amb
l'excepció d’un cavall jove que hagi estat adquirit en el transcurs de l’any i estigui federat en
una altra FFAA amb llicència Nacional, i que no hagi participat a cap altre Campionat
Territorial de Cavalls Joves. En aquest cas deu tramitar llicencia TEC de la FCH

•

Per a optar a la final poden aconseguir les classificacions els cavalls Joves amb qualsevol
genet.

CRITÈRIUM
Durant la celebració del Campionat de Catalunya es realitzaran les proves CRITÈRIUM, sent
aquestes proves complementàries al Campionat. No son proves del Campionat .
Es realitzaran dos nivells de Critèrium: Nivell Clàssica 1/Clàssica 2 i Nivell Inter A/ Inter B.
Els genets podrien participar en una prova de critèrium i una del campionat amb
diferent cavall
Aquestes proves estan obertes a qualsevol genet, sempre i quan no hi participi amb el mateix
cavall amb el que participa a la seva categoria, i compleixi amb les condicions particulars
següents:
•

El cavall no pot participar a cap categoria dels Campionats.
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•

Per a entrar a la final CRITÈRIUM els binomis hauran d’estar en possessió de la Llicència
Esportiva Autonòmica o Nacional (Homologada) de la FCH vigent i hauran d’haver realitzat
3 sortides en proves les provesde nivell 4 o nivell Inter A/B, durant l’any en curs en
qualsevol dels concursos CDT1* del Calendari Oficial de la FCH, o bé als CDN*, CDN** o
CDN*** del Calendari Oficial de la RFHE, que s’hagin celebrat dins el territori català, i haver
superat el 63% en les seves mitges la mitja requerida (veure quadre superior)

•

Aquests binomis, per poder optar a les proves Critèrium del Campionat de Catalunya, no
podran haver participat al nivell superior al 4, per Critèrium Clàssica, i Nivell Inter A/B, per el
Critèrium A/B en cap competició oficial durant l’any, excepte a proves destinades a cavalls
de 7 anys en competició nacional o superior.

•

Tots els genets i cavalls hauran d’estar en possessió de la Llicència Esportiva Autonòmica
o Nacional (Homologada) de la FCH de l’any en curs per tal d’aconseguir les puntuacions de
classificació.

CARACTERÍSTIQUES CAMPIONAT

•

El Campionat de Catalunya constarà de 14 nivells mes les proves de critèrium que no
son Campionat i es podrà desenvolupar en una o dues celebracions:
✓ Campionat de Catalunya de Menors (Nivells: Benjamí, Aleví, Infantil, Juvenil 0*,
Juvenil i Jove Genet i U-25),
✓ Campionat de Catalunya (Adult + Adult Elit + Critèrium Clàssica, i Critèrium
Inter A/B)
✓ Campionat de Catalunya de Cavalls Joves (Poltres 4, Poltres 5, Poltres 6, Poltres 7 i
Poltres 8-9

En el cas de que es celebrin els Campionats de Poltres, Menors i Adults conjuntament en una
sola edició, aquesta constarà dels dies necessaris per la seva celebració
Depenent del número d’inscrits totals, les proves es repartiran en els dies necessaris per la
seva celebració
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CATEGORIES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Poltres 4 anys*
poltres 5 anys*
Poltres 6 anys*
Poltres 7 anys*
Poltres 8/9 anys.
Benjamí
Aleví
Infantil
Juvenil 0*
Juvenil 1*
Jove genet
U-25
Adult
Adult Elit
Critèrium Clàssica
Critèrium Inter A/B

tots els poltres de 4 anys fets en l'any en curs
tots els poltres de 5 anys fets en l'any en curs
tots els cavalls de 6 anys fets l’any en curs
tots els cavalls de 7 anys fets l’any en curs
tots els cavalls de 8 i 9 anys fets l’any en curs
de 6 a 9 anys amb poni
de 9 a 12 anys amb poni o cavall
de 12 a 14 anys
de 14 a 16 anys
de 16 a 18 anys
de 18 a 21 anys
de 16 a 25 anys
a partir de18 anys
a partir de 18 anys
Open, d’acord condicions particulars
Open, d’acord condicions particulars.

* Per als cavalls nascuts a l’hemisferi sud, l’edat es comptarà des de l’1 d’agost de l’any del
seu naixement
➢ El Campionats de Menors i Absolut hauran de ser jutjats per 5 jutges en cada prova
➢ El Campionat de Cavalls Joves haurà de ser jutjat per 3 jutges. en cada prova
➢ Les proves dels CRITÈRIUMS podran ser jutjades per 3 ó 5 jutges en cada prova.
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CAMPIONAT CATALUNTA MENORS

CATEGORIES

Ordre de
sortida del 1er
dia

BENJAMÍ
Sorteig

ALEVÍ
Sorteig

INFANTIL
Sorteig

JUVENIL 0*
Sorteig

JUVENIL 1 *
Sorteig

JOVES GENETS
Sorteig

U-25

Prova del 1
dia 2 cavalls
per genet

Benjamins els 18 primers classificats
Equipos 2020 de la classificació del
FCH
primer dia de la suma del
1er dia i 2º dia, inclosos
els ex- aequos en el 18è
lloc.

Ordre de sortida del
2er dia

Sorteig en 3
grups de 6 en
ordre invers a la
classificació

Alevi
nes
Equi
pos

els 18 primers classificats
de la classificació del
primer dia de la suma del
1er dia i 2º dia, inclosos
els ex- aequos en el 18è
lloc.

Sorteig en 3
grups de 6 en
ordre invers a la
classificació

Infantile
s
Equipo
s

els 18 primers classificats
de la classificació del
primer dia de la suma del
1er dia i 2º dia, inclosos
els ex- aequos en el 18è
lloc.

Sorteig en 3
grups de 6 en
ordre invers a la
classificació

Juveniles
0*
Equipo
s

els 18 primers classificats
de la classificació del
primer dia de la suma del
1er dia i 2º dia, inclosos
els ex- aequos en el 18è
lloc.

Sorteig en 3
grups de 5 en
ordre invers a la
classificació

Juvenile
s
Individu
al

els 18 primers classificats
de la classificació del
primer dia de la suma del
1er dia i 2º dia, inclosos
els ex- aequos en el 18è
lloc.

Sorteig en 3
grups de 5 en
ordre invers a la
classificació

YR Individual els 18 primers classificats
de la classificació del
primer dia de la suma del
1er dia i 2º dia, inclosos
els ex- aequos en el 18è
lloc.

Sorteig en 3
grups de 5 en
ordre invers a la
classificació

GP U-25
Sorteig

Tall 2n dia
1 cavall per genet

els 18 primers classificats
de la classificació del
primer dia de la suma del
1er dia i 2º dia, inclosos
els ex- aequos en el 18è
lloc.
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Prova del 2n
DIA
1 cavalls per
genet
Benjamins FCH
(Ponis A
individual)

Alevines
Individual

Infantiles
Individual

Juveniles
0*
Individual

Kur J

Kur YR

Kur Gran Premio
Sorteig en 3
grups de 5 en
ordre invers a la
classificació

CAMPIONAT CATALUNYA ABSOLUT + CRITÈRIUMS
Ordre de
sortida del
1er

CATEGORIES
dia

ADULT

Sorteig

ADULT ELIT Sorteig

CRITÈRIUM
Sorteig
CLASICA

CRITÈRIUM Sorteig
INTER A/B

Prova del 1er
DIA
Tall 2n dia
2 cavalls per
genet

Ordre de
sortida del
2n dia

Prova del 2er dia
1 cavall per genet

SAN JORGE

els 25 primers
classificats del 1er
dia, inclosos els exaequos en el 18è
lloc.

Sorteig en 5
grups de 5 en KUR INTER I
ordre invers a
la
classificació

GRAN PREMI

els 25 primers
classificats del 1er
dia, inclosos els exaequos en el 18è
lloc

Sorteig en 5 KUR GP
grups de 5 en
ordre invers a
la
classificació

CLÀSSICA 1

els 18 primers
classificats del 1er
dia, inclosos els exaequos en el 18è
lloc

Sorteig en 3
grups de 5 en
ordre invers a
la CLÀSSICA 2
classificació

INTER “A”

els 18 primers
classificats del 1er
dia, inclosos els
ex-aequos en el
18è lloc
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Sorteig en 3
grups de 5 en
ordre invers a
la
classificació

INTER “B”

CAMPIONAT CATALUNYA CAVALLS JOVES

Prova del 1er
dia
CATEGORIES sense límit de
cavalls per
genet

Poltres
anys

4 Preliminar
años

4

Ordre de
sortida
Tall 2n dia
del 1er
dia

Sorteig

Sorteig
Poltres
anys

5 Preliminar
años

5

Sorteig
Poltres
anys

6 Preliminar
años

6

Sorteig
Poltres
anys

7 Preliminar
años

7

Ordre de
sortida del 2n
dia

els 15 primers
classificats del
1er dia, inclosos
els
ex-aequos
en el 15è lloc.

Sorteig en 3
grups de 5 en
ordre invers a la
classificació

els 25 primers
classificats del
1er dia, inclosos
els ex-aequos
en el 25è lloc

Sorteig en 5
grups de 5 en
ordre invers a la
classificació

els 25 primers
classificats del
1er dia, inclosos
els ex-aequos
en el 25è lloc

Sorteig en 5
grups de 5 en
ordre invers a la
classificació

els 25 primers
classificats del
1er dia, inclosos
els ex-aequos
en el 25è lloc

Sorteig en 5
grups de 5 en
ordre invers a la
classificació

els 25 primers
classificats del
1er dia, inclosos
els ex-aequos
en el 25è lloc

Sorteig en 5
grups de 5 en
ordre invers a la
classificació

Prova del 2
dia, sense límit
cavalls per
genet

Final 4

Final 5 años

Final 6 años

Final 7 años

cavalls 8/9
San Jorge

Sorteig

San Jorge

• Tres medalles per a cada categoria: Or, Plata i Bronze
• Premis en espècies
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ANNEX I
JURAT DE CAMP (Article 19)
INDEMNITZACIONS AL PERSONAL OFICIAL DE LA COMPETICIÓ
S’aplicarà en competicions d’àmbit territorial (1* i 0*) I Campionat de Catalunya

CARRECS
President del jurado
Vocal del jurado
Comissaris
Dissenyador de Recorreguts/CAPS de Pista
Adjunto jefe de Pista
Veterinari
Delegat FCH

CAMPIO
NATS
FCH

COMPETICIO
TERRITORIAL

112 €
100 €
112 €
183 €
112 €
112 €
112 €

100 €
100 €
100 €
112 €
89 €
100 €
100 €

➢ Aquestes indemnitzacions es percebran per dia de concurs, més el dia de descans, si n’hi
hagués.
➢ A les competicions nacionals, els oficials percebran el que està indicat al reglament de la RFHE.
➢ Els dissenyadors de recorreguts, caps de pista, delegats, comissaris, Veterinaris i jutges
percebran una quantitat equivalent a la indicada com a indemnització, amb independència de
la distancia del seu desplaçament, sempre que en aquest dia ja desenvolupi qualsevol activitat
relacionada amb el seu càrrec.
➢ Quan reglamentàriament es realitzi la inspecció veterinària, reconeixement de recorregut o
reunió tècnica, s’entendrà que la competició comença aquest dia per al personal oficial que
hagi d’estar present en aquests actes.
➢ L’allotjament i la manutenció de tot el personal oficial haurà de ser en allotjament de tres
estrelles, com a mínim.
➢
Les despeses de desplaçament del personal oficial es percebran a raó de 0´19€/Km, més les
despeses de peatge ocasionades.
➢
Totes aquestes quantitats hauran de ser abonades pel CO abans de la cerimònia d’entrega
de premis del darrer dia.
AL QUEDAR UNIFICADES LES INDEMNITZACIONS AL PERSONAL OFICIAL EN TOTES LES DISCIPLINES,
LES REFERÈNCIES A AQUESTES INDEMNIZACIONS EN ELS DIFERENTS RPs Y REs, QUEDEN SENSE
VIGOR.
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ANNEX II
CDT1*
▪ Els CDT1* SERÁN de 1 dia de durada. Les categories de Ponis A i Benjamins en pista
de 40x20 i la resta de categories en 60x20.
CDT1*
PROVES RECOMANADES
NIVELL
Gran Premi

Gran Premi / Gran Premi Especial

U-25

Inter II
Gran Premi 16-25

Inter A/B

Inter A / Inter B

Intermedia I

Intermedia I / Kur Inter 1

San Jorge

- YR Equipos
- San Jorge
- Preliminar o Final 7 años

Nivell 4

- Preliminar o Final 6 años
- J Preliminar, o J Equipos
- Clàssica 1/ Clàssica 2 (OPEN 4)

Nivell 3

Nivell 2

Nivell 1

Nivell 0
Benjamins

- Juveniles 0* Equipos o Individual
- Juveniles 0* Equipos o Ind. (OPEN 3)
- Promoción 3
- R 3A (RFHE)
- Ponis FEI
- Preliminar o Final 5 años
- Infantiles Equip
- Infantiles Equipos (OPEN 2)
- Promoción 2 ( Infantiles Preliminar)
- R 2A
- Ponis C

- Preliminar o Final 4 años
- Alevines Equipos
- Alevines equipos (OPEN 1)
- Promoción 1 (Alevines Preliminar)
- R1 A
- Ponis B

- Benjamins (FCH)equipos/ Individual 2020
- Benjamins 1 (RFHE)
- Ponis A Equipos / Ponis A Individual 2020
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•

A tots els concursos CDT1* són obligatòries TOTES les categories i aquestes hauran de
constar a l’avanç de programa del concurs, a més de les seves corresponents OPEN 1, 2, 3
i 4.

•

Quan es combini un CDT1* i un CDTP hi haurà avançament de programa i classificacions
independents per a cada concurs i categoria.

•

Sempre que hi hagi algun inscrit a qualsevol dels Graus es farà la prova corresponent de
Doma Paraeqüestre, encara que aquesta no aparegui a l’avanç de programa.

•

Les proves de nivell 1 i 2 tindran classificacions separades al concurs per a
alevins/infantils i Open1/Open2.

IMPORT DE LES MATRÍCULES
L’import de les matrícules als CDT1* serà de 35 € com a màxim per prova. En el cas que un
mateix binomi participi al CDT1*
PARTICIPACIÓ
1.1.- Un mateix cavall podrà sortir a pista un màxim de dues vegades amb diferent genet en el
mateix nivell o en nivells diferents.
• Per participar en un CDT1* han de tenir la llicència anual de la FCH tant el genet com el
cavall. La llicència del genet podrà ser de competidor autonòmic o superior, i la llicència
del cavall ha de ser també de competidor autonòmic o superior, sempre tramitades a través
de la FCH.
Aquesta llicència haurà de presentar-se obligatòriament en tots els concursos en què es
participi.
Un cavall pot sortir a pista un màxim de dos cops al dia. A aquests efectes, quan existeixin dos
o més concursos coincidents (CDT , CDTP o altres) es considerarà un únic concurs i no podrà
sortir més de 2 cops a pista en total.
Un mateix cavall/poni no podrà participar en el mateix dia en dues seus diferents per tal de
preservar el benestar de l’animal, degut als perjudicis que podrien causar-li els desplaçaments
a dos indrets diferents del territori.
Els genets o amazones de categories benjamí i/o aleví no podran participar en proves
reservades a Cavalls Joves (reprises de poltres de 4, 5 i 6 i 7). Per la resta de les proves l’edat
de participació del cavall vindrà determinada pel text de la reprise.
1.2. Els genets o amazones de categoria Benjamí només podran participar muntant Ponis A B C
D.
1.3. Els cavalls hauran de tenir obligatòriament el passaport de raça o be passaport que
tramita el departament de ramaderia de Generalitat (DAMM) ( Passaport DIE) amb les vacunes
vigents, que serà entregada al CO a l’arribada dels cavalls i que es posarà a disposició del
Delegat Federatiu per a la seva revisió.
El fet de no disposar de la documentació en regla pot ser motiu de sanció o no participació en
el concurs
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JURAT DE CAMP
Totes les proves, seran puntuades per 3 jutges com a mínim.
Hi haurà present un Delegat Federatiu que serà nombrat per la FCH. El Jurat de Camp i el
Delegat Federatiu hauran de constar a l’avanç de programa previ.

INSCRIPCIONS
1. El CO haurà de realitzar un avanç de programa que farà arribar a la FCH un mes abans de
la celebració del concurs. En el supòsit de no rebre’l la FCH en el terme establert, aquesta
el podrà cancel·lar o canviar de lloc de celebració.
2. El terme d’inscripció s’obrirà 10 dies abans de la celebració del concurs i es tancarà 3 dies
abans a la celebració del mateix.
3. Les inscripcions es realitzaran a través del programa d’inscripcions de la FCH.
4. L’import de les matrícules als CDT0* serà de 35 € com a màxim per prova.
L’import de les matrícules s’abonarà al CO abans de sortir a pista, o be com indiqui l’avançament
de programa corresponent
L’import dels boxes es satisfarà directament al CO, a l’arribada dels cavalls.

PREMIS
En els concursos CDT1* els premis en metàl·lic són optatius. És decisió dels CO establir la
quantitat dels premis que hauran de comunicar a la FCH per la seva aprovació, mitjançant
l’avanç de programa.
Els premis dels menors sempre seran en espècies, mai en metàl·lic.
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ANNEX III
CDT0*
CONDICIONS PARTICULARS
•
•

Els concursos territorials 0* seran d’un dia.
En aquests concursos es disputaran les reprises AP Prèvia, AP, 1, 2, 3, i 4 de la FCH en
pista de 40x20 metres i les proves de PE.

PARTICIPACIÓ
1.1.- Un mateix cavall podrà sortir a pista un màxim de dues vegades amb diferent genet en el
mateix nivell o en nivells diferents.
• Per participar en un CDT0* han de tenir la llicència anual de la FCH tant el genet com el
cavall. La llicència del genet podrà ser de competidor autonòmic o superior, i la llicència
del cavall ha de ser també de competidor autonòmic o superior, sempre tramitades a través
de la FCH.
Aquesta llicència haurà de presentar-se obligatòriament en tots els concursos en què es
participi.
Un cavall pot sortir a pista un màxim de dos cops al dia. A aquests efectes, quan existeixin dos
o més concursos coincidents (CDT , CDTP o altres) es considerarà un únic concurs i no podrà
sortir més de 2 cops a pista en total.
Un mateix cavall/poni no podrà participar en el mateix dia en dues seus diferents per tal de
preservar el benestar de l’animal, degut als perjudicis que podrien causar-li els desplaçaments
a dos indrets diferents del territori.
Els genets o amazones de categories benjamí i/o aleví no podran participar en proves
reservades a Cavalls Joves (reprises de poltres de 4, 5 i 6 i 7). Per la resta de les proves l’edat
de participació del cavall vindrà determinada pel text de la reprise.
1.2. Els genets o amazones de categoria Benjamí només podran participar muntant Ponis A B
C D.
1.3. Els cavalls hauran de tenir obligatòriament el passaport de raça o be passaport que
tramita el departament de ramaderia de Generalitat (DAMM) ( Passaport DIE) amb les vacunes
vigents, que serà entregada al CO a l’arribada dels cavalls i que es posarà a disposició del
Delegat Federatiu per a la seva revisió.
El fet de no disposar de la documentació en regla pot ser motiu de sanció o no participació en
el concurs
INSCRIPCIONS
.
1. El CO haurà de realitzar un avanç de programa que farà arribar a la FCH un mes abans de
la celebració del concurs. En el supòsit de no rebre’l la FCH en el terme establert, aquesta
el podrà cancel·lar o canviar de lloc de celebració.
2. El terme d’inscripció s’obrirà 10 dies abans de la celebració del concurs i es tancarà 3 dies
abans a la celebració del mateix.
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3. Les inscripcions es realitzaran a través del programa d’inscripcions de la FCH.
4. L’import de les matrícules als CDT0* serà de 35 € com a màxim per prova.
L’import de les matrícules s’abonarà al CO abans de sortir a pista, o be com indiqui l’avançament
de programa corresponent
L’import dels boxes es satisfarà directament al CO, a l’arribada dels cavalls.
JURAT DE CAMP
Totes les proves seran puntuades per 2 jutges com a mínim.
Hi haurà present un Delegat Federatiu que serà nomenat per la FCH. El Jurat de Camp i el
Delegat Federatiu hauran de constar a l’avanç de programa previ.

CLASSIFICACIÓ
En cas d’empat al nivell AP entre els tres primers classificats, el desempat s’estableix tenint en
compte la nota més alta en la figura “Ajudes y Posició” que té coeficient 4. Si persisteix l’empat
es resoldrà amb la puntuació més alta que s’obtingui de la suma de les directrius “correcció y
efecte de las ajudes (3) + correcció en execució y traçat (2)”.

NIVELLS DE LES REPRISES:
A. NIVELL 0: (Rep. AP i Rep. AP Prèvia)

S’executaran sempre les reprises “Ajudes i Posició” (AP).
És obligatori el filet lliure, però està permès utilitzar regnes de goma o tisoretes.
L’objectiu d’aquesta reprise serà avaluar el nivell d’equitació en què es troba cada genet,
doncs la màxima puntuació ve donada pel bon fer del genet a l’hora d’aplicar les ajudes i
asseure's correctament, no donant tanta importància als aires del cavall en les proves
d’aquest nivell. És obligatori escriure comentaris positius i negatius a les quatre figures.
B. NIVELL INICIACIÓ: (Rep. 1)

En aquest nivell s’executarà sempre la reprise 1 segons text de la FCH en pista de 40x20m.
C. NIVELL MIG: (Rep. 2)
En aquest nivell s'executarà la reprise 2 segons text de la FCH en pista de 40x20 m.
D. NIVELLS SUPERIORS
S’executaran les reprises 3 i 4 de la FCH en pista de 40x20 m.

PREMIS
En els concursos CDT0* no està permès establir premis en metàl·lic. Es podran lliurar trofeus,
escarapel·les o premis en espècies.
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ANNEX IV
PISTES DE DOMA
Pista de Doma 60 x 20:
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Pista de Doma 40 x 20:
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ANNEX V

ESCALA D’ ENTRENAMENT

