Normativa II Lliga Aceegi
de Salt 2014
1.- Generalitats:
Aquesta lliga de salt d’obstacles estarà promoguda i organitzada per A.C.E.E.Gi,
sota la normativa del “Reglamento General, Veterinario y el especial de salto de
obstáculos de la RFHE” per tot allà que el present reglament no faci referència.
La comissió de salt haurà de fer un informe favorable dels clubs per tal que aquests puguin
organitzar concursos dins la lliga.
Els comites organitzadors ( CO ) hauran de ser clubs esportius federats a Catalunya, tenint
la llicència de club al dia i afiliats a A.C.E.E.Gi.
Els CO són els responsables de la confecció del abans de programa del seu concurs,
seguint les obligacions de la FCH per a la seva aprovació.
L’ambulància serà OBLIGATÒRIA en totes les proves de la competició i correrà a càrrec
del CO.
Els concursos constaran de les següents proves:
- prova 0.40 metres
- prova 0.60 metres
- prova 0.80 metres
- prova 1.00 metres
- prova 1.10 metres
- prova 1.20 metres
Per a que una prova es pugui disputar s’hauran d’inscriure i participar un mínim de tres
ponis – cavalls diferents amb un mínim de dos genets diferents.

Les proves de 0.40 i 0.60 metres queden reservades a ponis amb una única classificació.

Les proves de 0.80 i 1.00 metres tindran doble classificació, poni i cavalls

2.- Organització:
La comissió de salt d’A.C.E.E.Gi realitzarà el control i seguiment dels concursos, amb un
registre i arxiu de resultats (signats pel president del jurat) així com l’estudi de les
reclamacions i suggerències de qualsevol tipus que es puguin donar a cada concurs.
3.- Membres Oficials:
El President del jurat (PJ) actuarà con a Delegat Federatiu (DF), haurà de fer un informe
després de cada concurs, tramitant-lo a la comissió de salt i serà almenys Jutge Territorial
nomenat per la FCH a petició del CO. El cap de pista serà almenys Cap de Pista Territorial
nomenat per la FCH a petició del CO. Ambdós jutges seran retribuïts pel CO.
El CO posarà a disposició del PJ una persona que s’encarregarà de la secretaria del
concurs ajudant d’aquesta forma al bon desenvolupament dels concursos.
4.- Participació:
Els genets/amazones que participin en la lliga hauran d’estar en possessió de la Llicència
Territorial Catalana o Nacional en vigor. Serà responsabilitat de DF comprovar que tots els
participants tinguin la llicència en vigor. En cas de no estar-ho no podran participar en el
concurs.
Els cavalls/ponis hauran d’estar en possessió de la Llicència Anual Cavallar de qualsevol
Federació Territorial en vigor i hauran d’estar al corrent de les exigències sanitàries per
part de la Generalitat de Catalunya.
5.- Categories:
Hi haurà quatre categories de genet per edats en la lliga:
- aleví fins a 10 anys
- infantil de 11 a 13 anys
- juvenil de 14 a 17 anys
- adult de 18 en endavant
6.- Inscripcions:
Les proves dels concursos tindran els següents preus:
- primera sortida binomi …………………………. 25 euros
- segones inscripcions binomi …………………… 15 euros
- inscripcions d’urgència …………………………….40 euros
Cada binomi genet/cavall podrà participar en dos proves d’un mateix concurs. La puntuació
que s’agafarà de cara a la classificació de la lliga serà la primera sortida a pista.

Un cavall podrà sortir més d’una vegada a cada prova amb diferent genet. Però, no es
permetrà que un mateix cavall faci més de tres sortides a pista durant el concurs en proves
de 0.60 metres o inferiors, ni mes de dos sortides en proves de 0.80 metres o superior
Les inscripcions es realitzaran al CO amb un dia mínim d’antelació, sino es tractaran
d’inscripcions d’urgència.
7.- Vestimenta:
Els participants hauran de competir uniformats segons el RG.

8.- Classificació de la lliga:
La puntuació fina de la classificació individual de la lliga vindrà donada per la suma dels
millors resultats obtinguts per cada genet. Es tindran en conte la puntuació obtinguda en
un màxim de …….. concursos dels ……….. possibles que es podes realitzar.
9- Trofeus i premis:
Cada CO aportara els trofeus que s’entreguin en totes les proves que es disputin. Sortiran
a pista, a recollir el premi els tres primers classificats al final de cada prova. En proves de
0.60 metres i inferiors, es donaran obligatòriament escarapel·les a tots els genets que
hagin quedat entre els tres primers classificats, sigui quin sigui el número d’execuos que hi
hagi.
A.C.E.E.Gi donara trofeus als tres primers classificats de cada categoria al finalitzar la lliga,
així com un “Trofeu Recordatori” a tots els participants de la mateixa.
10.- Galops:
Els genets hauran d’estar en possessió del galop corresponent a cada prova que volen
realitzar segons les directrius que marca la FCH.
11.- Sistema de puntuació:
Cada prova del concurs tindrà una puntuació assignada:
- 0.40 metres: 4 punts
- 0.60 metres: 6 punts
- 0.80 metres: 8 punts
- 1.00 metres: 10 punts
- 1.10 metres: 14 punts
- 1.20 metres: 18 punts

Assignació de punts per prova:
- Punts per acabar el recorregut sense falta: 1/2 dels assignats a cada prova.
- Punts per acabar el recorregut amb 4 punts: 1/4 dels assignats a cada prova.
- Punts per acabar el recorregut amb més de 4 punts: 0 punts
- Punts per la posició que ocupa en la classificació de la prova: es multiplica els punts de la
prova pel numero de participants als que ha guanyat, aquet número resultant es divideix
pel número total de participants a la prova. El total s’arrodoneix en un decimal.
Tots els participants ( fins i tot els eliminats de les proves ) pel fet de sortir a pista rebran
dos punts com a mínim.

