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INTRODUCCIÓ
El motiu d’aquesta normativa no és altre que el d’adaptar els concursos
territorials a Girona als criteris d’esportivitat, d’uniformitat, i d’igualtat propis
d’aquesta disciplina.
Aquest document recull les normes sota les quals la VOCALIA DE SALT
D’OBSTACLES D’ACEEGi regula la V COPA ACEEGi DE SALT
D’OBSTACLES i la X LLIGA DE SALT D’OBSTACLES PER EQUIPS,
composada per concursos oficials organitzats per membres d’ACEEGi
celebrats a la província de Girona durant l’any 2020.
Tots els casos no poden estar previstos en aquesta edició. Qualsevol
esdeveniment excepcional o fortuït que no es contempli en aquesta normativa,
correspon al Jurat de Camp decidir, sempre de la manera més esportiva.
Per aquells assumptes que no estiguin indicats en aquesta normativa, es tindrà
en compte el que diu el “Reglamento para los Concursos de Salto de
Obstáculos”, el “Reglamento General”, “Veterinario” i “Disciplinario” que
anualment edita la RFHE.
CODI DE CONDUCTA
La Federació Eqüestre Internacional (FEI) espera que totes les persones
implicades en l’esport eqüestre s’adhereixin al codi de conducta de la FEI i
reconeguin i acceptin que el benestar del cavall sigui en tot moment considerat
com a sobirà i que no estigui mai subordinat a influències comercials o de
competició.
El benestar del cavall, predomina sobre totes les altres exigències, en totes les
etapes de la seva preparació i entrenament. Això inclou la bona gestió dels
cavalls, els mètodes d’entrenament, la ferramenta, l’equipament i el transport.
Per a ser autoritzats a competir, els cavalls i genets han d’estar físicament
aptes, competents i amb bona salut. Això compren l’ús de medicaments,
procediments quirúrgics que amenacen el benestar o la seguretat dels cavalls,
la gestació de les eugues i el mal ús de les ajudes per part del genet.
Els concursos no han de perjudicar el benestar del cavall. Això implica una
constant atenció de les àrees de competició, terrenys, condicions
atmosfèriques, quadres, seguretat de l’emplaçament i a l’aptitud del cavall per a
continuar el seu viatge un cop finalitzat el concurs.
Han de realitzar-se tots els esforços per a assegurar que els cavalls reben la
deguda atenció després de la competició i que siguin tractats amb humanitat
quan la seva vida esportiva hagi finalitzat. Això inclou les cures veterinàries
apropiades, les ferides durant les competicions, el retir i l’eutanàsia.

La FEI exhorta vivament a totes les persones relacionades amb l’esport hípic a
assolir el màxim nivell possible de coneixements en l’àmbit de la seva
competència.
Aquesta normativa és d’obligatori compliment per a tots els CO de concursos
de salt de la Copa ACEEGi. La desconeixença de la mateixa no eximeix del
seu compliment.

0.- OBJECTIUS:
La Vocalia de Salt d’Obstacles d’ACEEGi organitzarà anualment la Copa de
Salt d’Obstacles i la lliga de salt d’obstacles per equips, formada pels
concursos oficials organitzats pels seus socis amb la finalitat d’afavorir la
competició de caràcter provincial, promocionant els nous genets per a que
vagin agafant contacte amb la competició, i així assolir un millor nivell esportiu.
La Comissió de Salt (CS) està formada pels següents membres:
- Vocal de Salt d’ACEEGi: Sr. Gonzalo Porras (CH Omega Girona)
- Secretària : Sra. Ester Morchón.
- Membres comissió: tots els assistents a les reunions que siguin socis
d’ACEEGi tindran dret a vot als acords que s’hagin d’acceptar (un vot per club).
Majoria: meitat dels assistents + 1.

1.- CONCURSOS QUALIFICATIUS:
1.1.- A la Copa ACEEGi serà puntuable un concurs per cada C.O. membre
d’ACEEGi (sense tenir en compte la final). Aquests concursos han de quedar
reflectits al calendari d’ACEEGi .
1.2.- Dintre de l’esperit d’aquesta normativa està el desig de que els diferents
concursos qualificatius siguin homogenis en quant a les seves característiques
esportives. D’aquesta manera, es recomana als C.O. estar en possessió de
material d’obstacles i les pistes en òptimes condicions.
1.3.- Tots els C.O. accepten aquesta normativa i es comprometen a respectarla en els concursos.
2.-PARTICIPACIÓ:
2.1.- Oberta a tots els esportistes amb Llicencia Autonómica i/o Nacional
(Homologada), tramitada per la FCH i el galop corresponent a la prova que
participin d’acord amb un CST o CSN.
Els cavalls estaran en possessió de la respectiva “Licencia Anual Caballar” en
actiu i tramitada per la FCH.
Caldrà complir les normes sanitàries determinades a Catalunya pel
Departament de Sanitat Animal, més les particulars de cada CO que figuren en
els “Avançaments de Programa” aprovats per la FCH.
Els cavalls podran participar des de l’any en que fan els 4 anys. Mai abans.
2.2.- Els genets, jutges, àrbitres, cavalls, etc. que disposin de llicència esportiva
territorial o nacional no expedida per la Federació Catalana d’hípica, i que

vulguin participar en proves d'àmbit autonòmic a Catalunya, organitzades per
aquesta federació, podran participar també en aquestes activitats o
competicions sempre que efectuïn el pagament de la quota esportiva de la TEC
(Targeta Esportiva Catalana) per binomi determinada anualment per
l’Assemblea de la FCH. El binomi haurà d’acreditar, així mateix, que
l’assegurança inclosa en la seva llicència cobreix les activitats esportives
realitzades a Catalunya. El pagament d’aquesta quota implica l’acceptació del
Reglament i Règim Disciplinari de la Federació Catalana d’Hípica.
Els binomis que disposin de la TEC podran participar en rankings, lligues,
copes i Campionats de Catalunya, excepte en les proves finals de les
competicions referides.
2.3.- Els participants que no pertanyin a clubs ACEEGi no podran optar a la
final individual.
2.4.- Aquells professors i/o professionals que vulguin competir a la copa
ACEEGi hauran de fer-ho a l’alçada de 1’00m o superior. En cas de sortir a una
alçada inferior a 1’00m serà fora de classificació.

3.- AVANÇAMENTS DE PROGRAMA:
3.1.- Per poder formar part de la Copa ACEGGi, les inscripcions en cadascuna
de les competicions hauran de ser efectuades a través del sistema de la FCH
dintre del termini establert, així com fer la càrrega dels avançament de
programa dintre del termini previst, i enviar els resultats a la secretària Sra.
Ester Morchón.
3.2.- Serà d’obligat compliment en tota competició oficial, la contractació
d’una ambulància.

4.- INSCRIPCIONS i MATRÍCULES:
4.1.- Es realitzaran a traves de l’aplicació de la FCH, i segons Avançament de
Programa.
Les matrícules s’obriran DIVUIT (18) dies abans de l’inici de la primera prova i
es tancaran CINC (5) dies abans de la mateixa.
4.2.-. El preus de les matrícules seran els següents:
Prova de 0’20 : 15 €
Prova de 0’40 : 20 €
Prova de 0’60 o superior: 30 €
Segona sortida del mateix binomi: 15 €
Aquests preus són en el cas de proves TERRITORIALS sense premis en
metàl·lic.

4.3.- Els CO podran oferir boxes, essent lliure el preu dels mateixos fins a un
màxim de 90€ per box i concurs.
4.4.- L’Associació recapta 3 euros per cada primera inscripció, a partir de les
proves de 0’60 i fins a 1’20, en tots els concursos oficials, en concepte de
despeses per a la compra de premis per la final de la Copa ACEEGI.

5:-PERSONAL OFICIAL DELS CONCURSOS:
5.1.- Segons Reglament de la FCH.

6.- CATEGORIES:
6.1.- Les categories possibles per classificar-se en la Copa de Salt d’Obstacles
ACEEGi, són les següents:
- 0.40, 0.60, 0.80, 0.90, 1.00, 1.10 i 1.20
6.2.- Puntuaran tots els genets que obtinguin 12 punts (entre obstacles i temps)
o menys de penalització en la prova en la que participin. Si fan més d’una
sortida a pista a la mateixa prova o a proves diferents només es contemplarà la
primera sortida.
6.3.- Al llarg de la temporada, els participants no estan obligats a limitar-se a
una alçada, poden matricular en proves de més o menys nivell, i obtenir els
punts de participació en cada concurs.
6.4.- Els cavalls podran sortir a pista en dos ocasions amb diferent genet en la
mateixa prova o en proves diferents, o bé amb el mateix genet en proves
d’alçades seguides (ex. 0,60 m. i 0,80 m.).

7.- FINAL IV COPA ACEEGI:
7.1.- Participants a la final.
Per optar a la final s’hauran de tenir un total de classificacions de, com a mínim,
la meitat dels concursos del calendari de la Copa ACEEGi (en cas de ser un
nombre imparell s’arrodonirà cap a dalt).
7.2.- Puntuacions a la final.
Tots els participants partiran a la final amb zero punts el primer dia.

7.3.-Format de competició.
El sistema de la final de la copa serà de campionat d’un dia. Es realitzarà en
dues mànegues iguals; la primera serà A.s.c. i la segona A.c.c.
7.4.- Per realitzar una prova classificatòria el dia de la final serà imprescindible
un mínim de 3 participants. Si no n’hi ha queda a càrrec de la vocalia decidir si
la prova es realitza.
8.- IX LLIGA PER EQUIPS:
8.1.- Els equips que no siguin socis/membres d’ACEEGI no podran optar a la
Lliga per equips d’ACEEGI.
8.2 .- La classificació per equips s’extraurà exclusivament de les classificacions
dels integrants de cada equip de la final. Per cada primer classificat es donaran
30 punts a l’equip, 25 per cada segon, i 20 per cada tercer. Es contemplarà
només fins al tercer classificat. L’equip amb més punts serà el guanyador, i en
cas d’empat es contemplarà l’equip amb el primer classificat a major alçada.

