LLIGA d’OBSTACLES d’ENGANXE
de la FCH 2020
NORMATIVA

1. NORMATIVA GENERAL: S’aplicarà:

a. Reglament d’Enganxes de la RFHE
b. Reglament d’Enganxes de Proves d’Obstacles
c. Normativa especial disposada a continuació:
En totes les eventualitats que no es recullin en aquests reglaments i normes, serà el Jurat
el responsable de prendre una decisió amb esperit esportiu.

2. LLICÈNCIES I EDATS MÍNIMES:
-

Els cotxers menors d’edat, cal que duguin un groom majors d’edat i aquets haurà
de tenir el galop 4 d’enganxe.

-

Els cotxers majors d’edat han de dur un groom com a mínim de 14 anys. Els
cotxers adults caldrà que tinguin el galop 4 d’enganxe. Aquells que no el tinguin,
podran participar en els concursos de la lliga fora de classificació. (els seus
resultats no sumaran punts per la lliga ni es tindran en compte per la classificació
oficial de la prova del dia)

-

És vàlida qualsevol llicència que actuï en el territori català en cas d’accident. Tot i
que per entrar a la classificació oficial de la prova cal tenir la llicència de
competidor territorial o nacional tramitada a través de la FCH. (amb la llicència de
turisme eqüestre es podria participar però no entrar a la classificació oficial).

-

L’edat mínima dels cavalls per a participar a aquestes proves serà de 5 anys, tant
en la modalitat de tronc com en la de llimonera. Durant l’any, els comitès
organitzadors informaran en quins concursos s’adequaran proves per a poltres
de 4 anys.

3. CARRUATGES: Per a aquesta competició s'admet maratons amb rodes massisses

o pneumàtiques, la mesura de la petjada exterior de les rodes de l'eix posterior
sigui com a mínim 125 centímetres.

4. VESTIMENTA:

Obligatori armilla protectora i casc homologat, tant pels cotxers com pels grooms.
És recomanable colors corporatius per identificar l’equip.

1. NORMATIVA ESPECÍFICA DE LA LLIGA d’Obstacles d’Enganxe FCH

a. Un cotxer podrà participar amb diferents cavalls al llarg de les proves, ja
que el que puntua és el cotxer.
b. Un mateix cotxer pot competir a la categoria de tronc i a la de llimonera
en una mateixa prova i puntuar amb els dos enganxes.
c. Un mateix cotxer pot participar amb dues llimoneres o amb dos troncs en
la prova del dia, però en aquest cas cal que indiqui abans de començar,
amb quin dels dos enganxes vol puntuar per la lliga. La primera sortida la
farà amb l’enganxe que puntuï per la lliga.
a. Cadascuna de les proves es correrà a dues mànegues a la modalitat de
contrarellotge. Constarà d'un recorregut de no més de 14 portes, i un
màxim de dos obstacles de marató, les lletres dels quals com a màxim
arribaran fins la E.
b. Els cotxers poden fer de groom i els grooms de cotxers.
c. A les pistes d’escalfament, en els carruatges només hi podrà haver els
cotxers i els grooms pertinents.

2. CRITÈRIS DE PUNTUACIÓ:
La competició consta de sis proves puntuables, a desenvolupar al llarg de tot l'any. El
guanyador de la LLiga serà el cotxer que major puntuació obtingui sumant les quatre
millors puntuacions obtingudes de totes les proves.
1ª prova: 15 març – Caldes (CECGI)
2ª prova: 19 abril – Campllong (CECGI)
3ª prova: 6 setembre – Platja d'Aro (CECGI)
4ª prova: 11 octubre – L'Estartit (CH.ETM)
5ª prova: 29 novembre – Torroella de Montgrí (La Vinya)
Final: 13 desembre – L'Estartit (CECGI)
La puntuació en cada prova serà:

La puntuació a la FINAL serà:

1r classificat: 10 punts

1r classificat: 20 punts

2n classificat: 8 punts

2n classificat: 16 punts

3r classificat: 7 punts

3r classificat: 14 punts

4t classificat: 6 punts

4t classificat: 12 punts

5è classificat: 5 punts

5è classificat: 10 punts

6è classificat: 4 punts

6è classificat: 8 punts

A partir d’aquí 3 punts a tots

A partir d’aquí 6 punts a tots

- Els participants retirats i desqualificats a la prova no obtindran cap punt en la prova,
però sí que podran optar a la classificació final.
- Els eliminats en una mànega obtindran el 25% de segons més que l'últim classificat en
aquesta màniga, i podran seguir en la competició, llevat que el seu motiu d’eliminació
sigui per contravenir les regles o desenganxar i abandonar l'obstacle.

3. DESEMPATS
a. A les Proves: En cas d’empat en alguna de les proves, després d’haver

corregut les dues mànegues, es donarà com a millor classificat el
competidor que menys temps acumuli a la primera mànega. Si persisteix
l’empat, quedarà millor classificat el que menys penalitzacions hagi fet a
la segona mànega sense comptar el temps realitzat. Si tot i així persisteix
l’empat es farà un desempat a recorregut reduït
b. A la Classificació Final: Si hi hagués igualtat de punts, es farà un desempat

a recorregut reduït

5. PENALITZACIONS
a. Si salta l’ordre d’obstacle o passa una porta no passada 20 segons
b. Saltar una porta d'un obstacle de marató no corregida, eliminació de la
màniga temps de l’últim +60 segons.
c. No passar una porta. Eliminació a la màniga temps de l’últim +60 segons.
d. Contravenir les regles. Eliminació
e. Desenganxar i abandonar l'obstacle. Eliminació
f. Enderroc d'un obstacle que calgui reconstrucció tipus marató 10 segons.
g. Bolcada en qualsevol part del recorregut. Eliminació
h. No detenir després del segon toc de campana. Eliminació.
i.

Passar una porta abans de l'inici de la prova. 10 segons de penalització

j.

No prendre la sortida als 45 segons de sonar la campana, comença a
comptar el temps del recorregut.

k. Prendre la sortida abans de sonar la campana 10 segons i tornar a
començar.
l.

Cada bola enderrocada 5 segons.

m. Enderrocar una part d'un obstacle de cons o marató, tot i que ja estigués
passat fins i tot part del mateix enderrocat. 10 segons i aturar el temps si
cal reposar-lo.
n. Groom peu a terra (màxim 2 vegades), 20 segons per cada vegada. la
tercera suposarà l'eliminació.
o. Si es deixa anar un tirant, o el porta vares, o si s'embarca el cavall sobre
un tirant, llança o vara, cal parar per reparar-ho, 20 segons de
penalització del groom que ha baixat i el crono no es para. Si el cotxer no
para, se’l avisa amb la campana i si no para eliminació.
p. Refusar o desobediència per tercera vegada. Eliminació.
q. L'ús excessiu de la fusta o fuet segons el parer del president del jurat.
Desqualificació.
r. L'ús de la fusta o fuet és opcional. És obligatori portar-lo en el cotxe.
s. L’organització es guarda el dret a modificar el reglament si fos necessari
durant la lliga

6. INSCRIPCIONS
-

Aquelles proves que es realitzin en fires, el preu de la inscripció serà de 15€
Caldes, Campllong, Platja d’Aro i Torroella de Montgrí

-

Per la resta de proves, el preu de la inscripció serà de 30€
L’Estartit i la Final

.

