NORMATIVA PER LA LLIGA TREC ACEEGI 2.018

Objecte

La lliga de TREC ACEEGI premia la regularitat dels genets als concursos.
Totes les proves es disputaran sota les directrius del reglament de trec 2.018 de la FCH i els
reglaments esportius i disciplinaris amb les peculiaritats que es detallen en aquesta normativa.
Els resultats computen amb independència del cavall, i no és indispensable realitzar tots els
concursos amb el mateix cavall.
La lliga TREC ACEEGI vol promocionar la disciplina, fomentar la participació dels nostres genets
i incentivar a elevar el nivell d’entrenament dels seus cavalls.

Participants, puntuacions i barems

Podran puntuar aquells genets amb la llicència de competidor i que competeixin amb un
cavall que també estigui federat i amb la llicència activa.
La Lliga ACEEGI de Trec és oberta a tots els genets de tots els clubs i/o particulars,
independentment que siguin membres d’AceeGi.
En les categories, Benjamí , Aleví , Infantil i Promoció els cavalls poden fer fins a tres sortides a
pista en un mateix dia, independentment de si aquestes sortides són dins la Lliga Aceegi o en
altres competicions que es portin a terme en el mateix lloc i dia.
Per puntuar com a mínim s’ha de participar en la meitat de proves de la lliga, si aquesta meitat
no es correspon a un número enter, s’arrodonirà a la unitat superior.
Per fer la puntuació final s’agafaran els millors resultats de cada genet en el mateix número de
proves que el mínim exigit, sense tenir en compte la resta de proves, i és obligatori que un
d’aquets resultats sigui l’obtingut a la Final. És obligatòria la participació a la final.
El genet només pot figurar a la classificació final en una categoria.

Les classificacions de cada concurs es convertiran en punts. El primer lloc equival a 20 punts, el
segon a 19, el tercer a 18, i així successivament.

Categories
Mini Trec ( fins a 6 anys)

No hi ha podis, tots tenen una medalla de participació

Benjamins (5-9)
Alevins (9-12)
Infantils (12-14)
Trec adaptat ( sense edats)
Menors 0* (12-13)
Menors 1* (14-15)
TREC 1* júniors ( 14 – 21)
TREC 1* séniors (21 endavant)
TREC ** júnior ( 16 – 21)
TREC ** sénior ( 21 endavant)
Les edats són les que es compleixen durant l’any 2.018

En les categories júnior i sénior del mateix nivell en cas de que no hi hagi un mínim de 5
participants per categoria es farà una sola classificació .
A les proves de la POR a partir de TREC 0* es pot fer una sortida conjunta de binomis. El
binomi expert serà el capità i el binomi debutant serà el que se li restaran 80 punts.
Cada any la seu final de la lliga canviarà fent rotació entre els clubs de la lliga
La final es puntua.
En cas d’empat ens regirem per la normativa de la FCH
Els genets de trec * (júnior i sénior) que hagin fet podi dos anys consecutius pujaran de
categoria a TREC **

Inscripcions i premis
Els preus d’inscripció per als concursos de Lliga Aceegi són 45 € en concursos infantils i 70 € en
els concursos d’adults. D’aquests imports, es reserven 5 € en el cas dels infantils i 10 € en el cas
dels adults per destinar-los a premis que es lliuraran a la final.
1r, 2n, 3r, de cada categoria, en TREC * i TREC ** juniors i seniors s’ajunten categories en cas
de que no hi hagi mÍnim 5 participants per cada una.

