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L’Equithlon és una activitat eqüestre multidisciplinària, enfocada per a principiants i ponis/cavalls 
d’escola, pensada per iniciar-se en les disciplines de salt d’obstacles i doma clàssica, a nivell 
iniciació, en unes proves orientades per als més petits, que els prepari per les exigències de la 
competició oficial, els ajudi a preparar els exàmens de Galops i desenvolupi les interaccions 
d’equip, defensant els colors de la seva escola.  
 
 La prova se composa de dues Fases:  
 
A) Presentació i Doma.  
B) Salt.  
Ambdues fases es realitzaran consecutivament, essent sempre primer la doma i després el salt. 
 
Nivells de competició 
Es fixen els següents nivells de competició: 
 

Nivell 1 2 3 4 5 
Doma Reprise AP Prèvia Reprise AP Reprise AP Reprise 1 Reprise 1 

Salt Traçat Creuades 0,40 m 0,60 0,80 

 
 
Condicions de participació 
Podran participar tots els genets tenint en compte les categories definides a continuació, amb 
Llicència Esportiva en vigor (LDN), de competidor, no competidor o escolar, amb les limitacions 
que contempla el Reglament de Ponis de la RFHE, referent a l’edat dels participants i la categoria 
dels ponis, d’acord amb aquestes categories:  
 
Ponis A:  Nens de 5 a 10 anys. 
Ponis B:  Nens de 8 a 13 anys.  
Ponis C: Nens de 9 a 16 anys.  
Ponis D:  Nens de 10 a 16 anys. 
Categoria E: Nens de 12 anys fins adults sense límit d’edat. 
 
A la categoria “E” podran participar cavalls d’escola amb nens de 12 anys o adults sense límit 
d’edat. 
 
Els ponis/cavalls hauran de tenir 6 ó més anys, estar en possessió del LAC corresponent i tenir la 
documentació amb les vacunes al dia. Els ponis hauran d’acreditar la seva categoria (A, B, C o D), 
mitjançant el corresponent Certificat de Mesurament o, si més no, amb un Certificat emès pel 
Veterinari de l’Escola, que serà degudament comprovat pel Delegat Federatiu abans de l’inici de la 
competició, així com les Llicencies de genet i poni/cavall. 
El nombre màxim de recorreguts per poni/cavall serà de tres, en totes les categories, excepte en el 
nivell 1, que podran fer quatre sortides, muntants per diferents genets.  
Els binomis participaran sempre en representació d’un club o escola federada, a efectes de la 
classificació per equips.  
 



 
Competició per equips 
Els equips estaran formats per un mínim de tres i un màxim de cinc participants, que podran ser de 
la mateixa categoria o diferent, computant el resultat dels tres millors. Cada club podrà formar 
tots els equips que li permetin les seves inscripcions. 
 
Vestimenta i equip 
La vestimenta serà l’adequada per als concursos hípics (pantalons clars, camisa, corbata, botes o 
botins amb polaina del mateix color, guants, casc de seguretat de tres punts de fixació i protector 
d’esquena (obligatori a la prova de salt). Quan sigui possible es portarà també jaqueta. Si el club té 
uniforme propi es podrà concursar amb l’uniforme del club. 
Els esperons seran optatius a totes les categories. La fusta serà optativa a totes les categories i no 
podrà sobrepassar una longitud de 75 cm durant la prova de salt i 1,00 m a la prova de doma, a les 
categories de ponis B, C, D i E.  
L’equip del poni/cavall serà l’habitual, però no es podran utilitzar martingales ni randatges 
auxiliars, amb excepció de les “tijerillas” o, per la prova de Doma, unes regnes de goma que 
hauran d’estar subjectes a ambdós costats de la sella. L’embocadura serà l’habitual del poni, si be 
s’aconsella, a ser possible, l’ús del filet. Serà necessari la utilització del filet per poder fer us de les 
regnes de goma. 
 

Desenvolupament de les proves  
 
Fase A. Presentació i Doma.  
 
Criteris de puntuació  
En funció de la presentació, tant pel que fa al poni/cavall com al genet, el Jurat donarà una nota, 
d’acord amb el barem següent.  La nota mitja de la doma (en percentatges i dos decimals) es 
transformarà en segons de penalització, restant la mitja de 100 i multiplicant el resultat per el 
coeficient d’1,5.
 
Presentació  

Excel·lent  0 segons  
Molt bé  4 segons  
Bé  8 segons  
Suficient  12 segons  
Insuficient  18 segons  

 
Doma  

Excel·lent  10   
 Molt be   9  Insuficient   4 
 Be   8  Bastant malament  3 
 Bastant be  7  Malament   2 
 Satisfactori  6  Molt malament   1 
 Suficient  5  No executat   0 
 
Els participants amb ponis que facin la prova AP Prèvia podran realitzar-la en tanda de 3, 4 ó 5 
ponis. En aquest darrer cas, cada participant rebrà una qualificació individual. No obstant, la prova 
de salt es realitzarà individualment. 



 

Nivell Reprise Dictada 
1 AP Prèvia SI 

2 AP SI 

3 AP NO 

4 1 (40x20) NO 

5 1 (40x20) NO 

 
Al genet que resulti eliminat se li sumaran 10 segons més que el participant més penalitzat en 
aquesta fase. 
 
Fase B. Salt d’Obstacles  
 
Recorregut de 6-8 obstacles, sense combinacions. El recorregut podrà contenir passos obligats o 
elements de decoració que assenyalin el recorregut ideal per tal d’evitar “retallades” poc 
adequades al nivell dels participants.  
 
Característiques tècniques  

 

Nivell Categories Longitud Velocitat Alçada max. 
1 Ponis A 200 m 150 m/m Traçat 

2 Ponis A, B i C  200 m 150 m/m Creuades 

3 Ponis A, B, C, 
D i E 

250 m 200 m/m 0,40 m 

4 Ponis B, C, D i 
E  

250 m 225 m/m 0,60 m 

5 Ponis D i E 250 m 250 m/m 0,80 m 

 
Penalitzacions:  
Caiguda d’obstacle. 4 segons  
1º y 2º desobediència. Temps perdut  
 
Eliminacions:  
1ª caiguda  
3º desobediència  
Trigar més del doble del temps concedit.  
Al genet que resulti eliminat se li sumaran 20 segons més que el participant més penalitzat en 
aquesta fase. 
 
Classificacions 
A cada competició hi haurà una classificació individual per categoria, així com una doble 
classificació (ponis i cavalls), cas de participar ponis i cavalls a la mateixa prova, en els nivells 4 i 5.  
Resultat Individual  
El còmput de puntuació es realitzarà sumant els segons de penalització de les dues fases 
proclamant-se guanyador el binomi que hagi totalitzat menys segons en el total de les fases.  
Resultat per Equips 
La classificació per equips es realitzarà sumant els tres millors resultats de cada equip. 
 



 
Premis i trofeus 
Els tres primers classificats de cada prova rebran el seu corresponent trofeu i el quart i cinquè 
classificats una escarapel·la. La resta de participants tindran una medalla com a record de la seva 
participació. Pel que fa als equips, els tres primers classificats rebran una placa acreditativa de la 
seva classificació.  
 
Personal oficial 
A tots els concursos hi haurà un jutge territorial de doma clàssica i un jutge de salt d’obstacles, que 
actuaran indistintament com a President del Jurat. El jutge que actuï com a tal en aquella 
competició desenvoluparà també les funcions de Delegat Federatiu. Si l’Escola compta amb un 
Tècnic Mig en Disciplines olímpiques, aquest podrà ser el encarregat de dissenyar el recorregut de 
salt. En cas contrari, s’haurà de disposar d’un dissenyador de salt territorial o assumirà la funció un 
dels tècnics de les altres escoles participants que sí compleixi un d’aquests dos requisits.  
 
Inscripcions 
Les inscripcions es realitzaran directament al Comitè Organitzador, amb una antelació mínima de 
48 hores de l’inici de la competició, on es farà consta: el nom i dos cognoms del participant, així 
com el seu número de Llicència Esportiva (LDN) i el seu Galop; el nom oficial del poni, el seu 
número de Llicència (LAC) i la seva categoria (A, B, C, D, E). Així mateix, es farà constar l’escola a la 
que pertany i en quin equip de l’escola participa, a efectes de la classificació per equips.  
 
Import de les inscripcions i boxes 
L’import de la inscripció per binomi serà de 35 €. Cas d’haver d’utilitzar box per pernoctar a la 
instal·lació el dia anterior, el preu del mateix no podrà sobrepassar els 50€ (amb llit de palla 
inclòs).  
 
Competicions 2022 
El calendari de competicions 2022 estarà composat, en un principi, per tres competicions, més una 
final. Accediran a la final els 10 binomis millor classificats a cada una de les categories, en el 
còmput dels tres concursos disputats, als quals s’hauran atribuït les següents puntuacions, en 
funció de les seves classificacions:    
 

Classif. Punts Classif. Punts Classif. Punts Classif. Punts 
1º 20 7º 14 13º 8 19º 2 

2º 19 8º 13 14º 7 20º 1 

3º 18 9º 12 15º 6   

4º 17 10º 11 16º 5   

5º 16 11º 10 17º 4   

6º 15 12º 9 18º 3   

 
Serà obligatòria la presència d’ambulància durant tota la competició o, en tot cas, la d’un metge 
amb especialitat en traumatologia. 
 
Aquest any 2022, per tal d’endegar aquest nou format de competició per a les escoles, la 
Federació Catalana d’Hípica, subvencionarà les medalles/record de totes les competicions i els 
trofeus i regals de la Final.  
 


