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1. Normativa Lliga A.C.E.E.Gi de Doma Clàssica
1.- Les puntuacions que classifiquen per la Lliga són per cada genet, i no per binomi.
2.- Per participar a la final, cada genet s'haurà d'haver classificat en un mínim de tres
concursos.
3.- La classificació definitiva serà el resultat de les tres millors puntuacions junt amb
l'obtinguda a la final.
4.- Les classificacions de cada concurs es convertiran en punts. El primer lloc equivaldrà
a 20 punts, el segon a 19, el tercer a 18, i així successivament. A partir del vintè tots els
participants que hagin superat el 50% de mitja tindran 1 punt.
5.- Està permesa la participació amb més d'un poni i/o cavall, tot i que només es tindrà
en compte el millor resultat.
6.- Es dóna un any de transició als genets i/o amazones de les proves Club que vulguin
iniciar-se en la AP, podent competir durant una temporada en ambdós nivells.
7.- Les proves Zipi-ponis es regiran segons el protocol 2014.
8.- A les proves AP i 1, es farà una classificació separada de ponis i cavalls. Tanmateix,
els ponis que siguin muntats per genets majors de 16 anys classificaran com a cavalls.
Per altra banda, un genet o amazona menor de 16 anys pot puntuar en el mateix nivell
en categoria de poni i cavall.
S’afegeixen a la lliga la Reprise promoció (AP sense galop oficial de la FCH), en
substitució de les Proves Club que s’havien fet fins ara.
9.- A la reprise 4 no classificar per la Lliga ACEEGi aquells genets i/o amazones que ja
hagin participat en un nivell 4 o superior en concursos de categoria nacional.
10.- Un mateix genet o amazona no pot puntuar dues vegades per equips en el mateix
concurs.
11.- El preu d'inscripció serà de 10 euros per sortida a pista a les proves Zipi-poni, i de
25 euros a la resta de nivells.
12.- S'establirà un premi a la regularitat per l'equip que hagi fet més sortides durant els
diferents concursos de la lliga.
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13.- Es farà una classificació per equips amb les següents directrius:
- cada club formarà un equip amb els seus genets. L’equip tindrà un mínim de tres
components i sense màxim.
- es poden combinar ponis i cavalls dins dels equips.
- Criterium AP sense galop.
- les proves Zipi-poni no comptaran a l'hora de fer les classificacions per equips.
- un sol equip per club.
- la classificació per equips s'elaborarà agafant de cada concurs les tres millors
puntuacions entre els genets participants de cada club.
- per la classificació final es sumaran les tres millors puntuacions obtingudes al
llarg de la lliga. En cas d'empat, quedarà per davant l'equip que compti amb la
mitja més alta aconseguida a la final.
- mínim 3 persones per equip sense màxim.
14.- Per comptabilitzar els punts obtinguts per part d'un equip, és necessari que aquest
estigui al corrent del pagament de la quota d'ACEEGi de l'any en curs. El pagament
d'aquesta quota no tindrà efectes retroactius en aquest aspecte (és a dir, no es podran
comptabilitzar resultats de concursos celebrats amb anterioritat al pagament de la
quota).
15.- Els clubs no pertanyents a ACEEGi podran puntuar com a equips havent pagat
prèviament una quota de club convidat, la qual té un import de 75€.
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2. Normativa per la final de la Lliga
1.- Participació: accediran a la final els 15 genets de cada categoria amb major
puntuació, comptant les tres millors notes obtingudes al llarg de l’any.
2.- Classificació: la classificació de la lliga sortirà de sumar aquestes tres millors
puntuacions amb l'obtinguda el dia de la final.
Puntuacions individuals  la classificació de la final es transformarà en punts segons el barem
que segueix:
1er classificat = 25 punts
2on classificat = 23 punts
3er classificat = 21 punts
4rt classificat i consecutius: 20 punts, 19 punts, 18 punts... i així fins arribar al quinzè.

3.- Puntuacions per equips: en cas d’empat, quedarà per davant l’equip que compti
amb la millor mitja aconseguida el dia de la final.
4.- Inscripcions: el termini d’inscripció es tancarà deu dies abans de la final, tot i que
s'acceptaran inscripcions de reserva per si algun dels quinze primers classificats fos
baixa d'última hora.
5.- Resultats: una categoria es declararà deserta si a la final no hi ha un mínim de tres
participants.
6.- Premis: Copes i trofeus als 5 primers classificats.
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3. Normativa de les Proves AP, 1, 2 i 3A
1.- Aquestes proves es disputen sota les directrius i normativa oficial de la Federació
Catalana d’Hípica, a l'inscriure's dins de concursos CDTO*. Per tant, i es cita: “queden
exclosos de puntuar en aquest rànquing, aquells genets adults i menors que ja hagin
participat en nivell 4 o superior en concursos nacionals de categoria 1*, 2*, 3*,
Campionat de Catalunya, Campionats d’Espanya i/o superiors”.

2.- No són aplicables les directriu exposades en el capítol "Participació", articles 2, 3 i 5
de la normativa de la Lliga catalana CDT 0*.

4. Normativa Proves Zipi-Poni
1.- Aquestes proves es destinen a aquells nens de dos a vuit anys que s'inicien a
l'equitació i volen conèixer el món de la competició.
2.- Un presentador pot conduir al poni per la pista per tal de facilitar l'execució.
3.- El presentador ha de tenir com a mínim 16 anys i anar vestit a conjunt amb el nen
o nena.
4.- L'edat del poni no pot ser inferior a 6 anys.
5.- Tant el poni com el nen o nena han d'estar federats o haver comprat un abonament
d'assegurança d'un dia facilitat pel club.
6.- L'equip del cavall és lliure, permetent-se trenes i estètica de fantasia pels ponis.
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Data
Genet
Cavall
Movimientos Reprise Proves Club
1

2

X

Entrada al paso
Parada. Inmovilidad. Saludo.

C

Partir progresivamente al trote levantado
Pista a mano izquierda

A

HF

Diagonal a trote levantado

X

Cambiar diagonal de trote
Trote sentado

A

3
4
5

E
B

Doblar a lo ancho
Pista a la izquierda

C

Círculo de 20m de diámetro

H

Caer al paso
Doblar a lo ancho

E
X
B

6
7
8
9

Entre K y H
C
BEB

Parada. Descalzar los estribos. Partir progresivamente al trote
Pista a la derecha
Calzar los estribos
Trote levantado
Círculo de 20m de diámetro

A

Doblar a lo largo

X

Paso
Parada. Inmovilidad. Saludo.

G

Directrices
Coordinación general (mantener distancias, choques, ir por la pista... )

Nota

Coef.
1

Asiento y Posición (equilibrio y rectitud del jinete)

1

Corrección y efecto de las ayudas

2

Presentación del jinete y del caballo

3

Corrección en ejecución y trazado

3

Errores: 1er error (0,2)
2o error (0,4)
3r error
Firma:

Nota Final

ELIM
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Data
Genet
Cavall
Movimientos Reprise Zipi-poni
1

A

Entrada al paso

X

Parada. Inmovilidad. Saludo.
Partir progresivamente al trote levantado

C

Pista a mano izquierda

2

HF

3

A

X

C

Diagonal a trote levantado
Cambiar diagonal de trote
Seguir por la pista
Círculo de 20m de diámetro
Seguir por la pista

4

X

Doblar a lo largo
Paso

G

Parada. Inmovilidad. Saludo.

A

Directrices
Asiento y Posición (equilibrio y rectitud del jinete)
Corrección y efecto de las ayudas
Presentación del jinete y del caballo
Corrección en ejecución y trazado
Observacions

Firma:

Millorar

NOTES
Bé

Molt bé

