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PREÀMBUL

Aquest document recull les normes per les que la Federació Catalana d’Hípica regula la COPA de la

competició territorial de Doma Clàssica amb ponis 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, s’acudirà al reglament en vigor de Doma Clàssica de

la FCH i al reglament específic de ponis. Tanmateix s’acudirà, si s’escau, al Reglament General, Veterinari i

Disciplinari, que anualment edita la RFHE.

COPA PONIS FCH 2021

ORGANITZACIÓ

Puntuaran les competicions celebrades durant l’any que s’especifiquen en les condicions particulars del capítol

on  es detallen també els aspectes tècnics, participació, classificació, etc.

Els genets que hagin aconseguit classificar-se entre els 5 primers a la Final de la COPA Ponis FCH de Doma

Clàssica durant 2 anys anteriors consecutius podran seguir concursant en el mateix nivell però no tindran opció a

classificar en la Lliga ni  optar a la Final.

CONCURSOS QUALIFICATIUS – ESPECIFICACIONS:

1. Els Concursos Qualificatius per aquesta Copa seran els CDTP que constin en el calendari Oficial de la

Federació Catalana d´Hípica, que s’ajustin estrictament al Reglament de Doma Clàssica, reglament específic

de ponis i la normativa vigent de la FCH.

2. Tots aquells resultats que els C.O. no facin arribar a la FCH en el termini màxim de 7 dies després de la

celebració del concurs, no comptabilitzaran per la lliga.

3. Abans de l’Assemblea de la FCH podrà haver una reunió pels clubs que organitzin concursos puntuables a

les lligues juntament amb la Comissió de Doma, per tal d’organitzar i ordenar el calendari dels concursos

puntuables.

4. Quan el calendari està aprovat per l’Assemblea, no es podran afegir més concursos puntuables a les lligues,

ja que la Lliga es considerarà tancada. Només es permetrà afegir concursos puntuables a les lligues si hi ha

hagut algun suspès i que no s’hagi pogut realitzar, ocupant d’aquesta manera el seu lloc com a concurs

puntuable al rànquing



PARTICIPACIÓ

1. Podran puntuar per la Copa exclusivament els genets que tinguin llicència de competidor expedida per la

Federació Catalana d’Hípica tant si és nacional (homologada) com autonòmica.

2. Puntuaran tots els genets que superin la mitja del 60%.

3. Si un genet participa en un concurs amb més d’un poni en un mateix nivell, tan sols puntuarà amb la

mitja més alta de les 2 sortides que hagi realitzat.

4. El certificat de medició es podrà demanar en qualsevol concurs, essent obligatori a la final de la

Copa

5. Les categories estan determinades per l’alçada del poni.

6. Per poder puntuar a la Copa s’hauran d’haver fet com a mínim 2 sortides a pista en els concursos

del calendari oficial de la FCH, superant la mitja del 60%.

7. Per la puntuació de la Copa classificarà el genet sense tenir en compte el poni, ja que moltes sortides es

realitzen amb ponis d’escola. Per aquest motiu quan un genet canviï de poni durant la temporada ha de ser

de la mateixa categoría per tal de mantenir les puntuacions obtingudes amb el primer.

8. Els genets podran optar a classificar a la vegada a la lliga 1* i a la Copa de Ponis FCH o en ambdós en

el mateix nivell o diferent, sempre que compleixin amb el reglament de PONIS DC vigent. Per tal de

classificar a les dos categories s’haurà d’estar matriculat al CDT1* i al CDTP. En aquest cas, la segona

inscripció realitzada per optar a la classificació del CDTP tindrà un cost màxim de 15 € per binomi.

9. Cada genet podrà participar i optar a la final en dues categories de ponis sempre que l’edat li ho
permeti i sempre amb dos ponis diferents. Aquestes categories hauran de ser correlatives: A i B,
B i C, C i D. Un mateix poni no podrà participar en dues categories diferents, ja sigui amb el
mateix genet o diferents.

10. GALOPS . Els establerts per la FCH, per a cada nivell.

11. En el full de resultats, a la columna de CLUB, tan sols podran aparèixer els noms de Clubs
Federats i al corrent de pagament . Si es posa el nom d’un entrenador o d’un particular o d’un
club no federat, no constarà al rànquing de les lligues. En el seu lloc apareixerà el nom “Club
del federat”.

Compatibilitat de proves

CATEGORIA PONI REPRISES

A PONIS A EQUIPOS (BENJAMINES EQUIPOS)

B ALEVINES EQUIPOS

C INFANTILES EQUIPOS

D PONIS RFHE EQUIPOS (FEI)



CATEGORIES

Els nivells possibles per puntuar per la Copa són els següents: (per alçada de poni)

● PONIS A (fins 110 cm)

● PONIS B (de 110 cm a 130 cm)

● PONIS C (de 131 cm a 140 cm)

● PONIS D (de 141 cm a 148 cm)

Si la medició es fa amb ferradures, les alçades seran augmentades en 1 cm.

Les reprises que es realitzaran el dia de la Final seran les “EQUIPOS” de cada categoria.

A partir de l’1 de Gener de 2021, el text de les reprises FCH que tindrà validesa serà el publicat a la web

http://www.fchipica.cat

Totes les embocadures seran les autoritzades segons Reglament de la RFHE, art. 427.

FINAL COPA  PONIS  FCH DOMA CLASSICA 2021

● Es tindran en compte TOTES les classificacions obtingudes durant l’any sempre que superin el 60%.

● Per optar a la final s’haurà d’haver participat com a mínim 2 cops dins el mateix nivell

● Aquesta final es farà prioritàriament juntament amb la Final 1* en el mateix cap de setmana,

● La seu de la Final serà assignada per la Assemblea de la FCH.

● Per poder celebrar-se una categoria hauran d’estar inscrits com a mínim tres binomis a la final.

● S'adjunta un Annex I per omplir 10 dies abans de la final i fer arribar a la federació.

● Un genet no podrà participar amb dos ponis a la mateixa categoria a la final.

PREMI A LA PARTICIPACIÓ

❖ S’estableix un premi especial a la PARTICIPACIÓ de entre els 4 nivells.

❖ S’estableix un premi especial al genet més jove.

Tots els premis seran en espècies.

GALOPS REQUERITS

La relació de galops per nivells durant l’any 2021 serà el indicat per la FCH en cada nivell .



ANNEX I

Comprobació de dades per participar a la final de la Copa

Recordem obligatori 2 sortides superant el 60%

Genet:

Nº Llicencia:

Poni: A B C D

Nom Concurs / Data Concurs Mitja Final

*Omplir i fer arribar a la federació en un màxim de 10 dies abans de disputar-se la final de la Lliga
de Ponis.

Signatura / entrenador/ responsable

FCH 2021


