Normativa de la V LLiga ACEEGi de Salt 2014
1.- Generalitats:
Aquesta lliga de salt d'obstacles està promoguda i organitzada per ACEEGi, sota la normativa
del "Reglamento General, Veterinario, Disciplinario y de Salto de Obstáculos de la RFHE" per
tot alló que la present normativa no fagi referència.
La comissió de salt haurà de fer un informe favorable dels clubs per tal que aquests puguin
organitzar concursos dins la lliga.
Els comités organitzadors (CO) hauran de ser clubs esportius federats a Catalunya, tenint la
llicència de club al dia i afiliats a ACEEGi.
Els CO són els responsables de la confecció de l’avanç 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.
Tots els concursos serán CST0*, amb prova de 1,30, o CST1* i constaran de les següents
proves:
- Prova 0.40m
- Prova 0.60m
- Prova 0.80m
- Prova 0.90m
- Prova 1.00m
- Prova 1.10m
- Prova 1.20m
- Prova 1.30m
S’estableix un nivell tècnic mínim aplicable (si els barems ho permeten) a tots els concursos
de salt puntuables per a la lliga ACEEGI:
-

Prova 0,40: 8 salts
Prova 0,60: 9 salts (5 verticals i 4 oxers)
Prova 0,80: 10 salts (5 i 5)
Prova 1,00: 10 salts (5 i 5)
Prova 1,10: 10 salts, 11 esforços (un doble a dos trancs) (6 verticals i 5 oxers)
Prova 1,20: 11 salts, 12 esforços (un doble a un tranc)(6 verticals i 6 oxers)
Prova 1,30: 11 salts, 13 esforços (dos dobles o un triple) (7 verticals i 6 oxers)

Material necessari per poder muntar recorreguts de salt: 8 obstacles verticals i 7 oxers (4
barres mínim per obstacle) i es recomana tenir suports de seguretat per als oxers. Banderes i
números per indicar els obstacles. Números de l’1 a l’11 i dues lletres A, dues B i una C.
Si per qualsevol motiu (manca de material, climatología o altres factors) un concurs no es
pot realizar, des de la vocalia es permet un canvi de data o de seu.
Per a que una prova pugui puntuar a la lliga s'hauran d'inscriure i participar un mínim de tres
ponis/cavalls diferents amb un mínim de dos genets diferents.
La prova de 0.80 metres tindrà doble classificació: ponis i cavalls, sempre i quan el genet que
munti el poni sigui menor de 16 anys.
Les proves de 0,40m i 0,60m queden reservades a ponis amb una única classificació.

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.
La Comissió de Salt (CS) està formada pels següents membres:
-

Vocal de Salt d’ACEEGi:

Sr. Xavier Garcés (CE Alt Empordà)

-

Secretari :

Sr. Carlos Gracia (jutge de salt d’obstacles)

-

Vocals:

Sra. Carme León (Connemara Pony Club)
Sr. Antoni Valentí (Hipòdrom de Bàscara)
Sra. Susagna Caballero (CE JM Caballero)
Sra. Lydia Gallego (CE Alt Empordà)

3.- Membres Oficials:
El President del Jurat 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 seràn 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 del concurs.
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 del CO lliurar el llistat de participants amb les llicències de genet i cavall
actualitzades i del 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 Caballar 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 cinc categories de genet per edats en la lliga:
- benjamí fins a l’any que fan els 9 anys.
- aleví de 9 fins a 11 anys
- infantil de 12 a 14 anys
- juvenil de 15 a 17 anys
- adult de 18 en endavant
6.- Inscripcions :
Les proves dels concursos tindran els següents preus :
-

Primera sortida del binomi : 25€

-

Segona sortida del binomi : 15€

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
(segons consta a la normativa de la FCH).
7.- Vestimenta:
Els participants hauran de competir uniformats segons el RG.
8.- Classificació de la lliga:
La puntuació final de la classificació individual de la lliga vindrà donada per la suma dels
millors resultats obtinguts per cada genet. Es tindran en compte les 3 millors puntuacions del
total de participacions.
9- Trofeus i premis:
Cada CO aportara els trofeus que s'entreguin en totes les proves que es disputin.
En proves de 0.60 metres i inferiors, jutjades obligatoriament pel barem Asc, rebran un
premi, com a mínim, tots els participants que hagin finalitzat el seu recorregut sense
penalitats.
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
- 0.90 metres: 10 punts
- 1.00 metres: 12 punts
- 1.10 metres: 16 punts
- 1.20 metres: 20 punts
- 1.30 metres: 22 punts
Assignació de punts per prova:
- Punts per acabar el recorregut sense falta: 1/2 dels assigants 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.
Les puntuacions de la lliga les portarà el secretari de la vocalia i rebrà 50€ per concurs per fer
el càlcul de les puntuacions de cada seu, més les de la final, i el control de les reclamacions.
12. Classificació per equips:
Es donaran 3 punts al primer classificat, 2 punts al segon i un punt al tercer de totes les
proves de cada seu on hi hagi un mínim de 3 participants. Els equips que vulguin classificar
com a equip hauran de formar part d’ACEEGi i estar al corrent de les quotes.
És obligatori estar en possessió de la llicència autonómica, tant el genet com el poni/cavall
(sigui propi o del club) en el moment de la participació en alguna de les seus. Cas de no estar
federat aquell dia un dels dos membres del binomi, aquella sortida no puntuarà per a la lliga
i no es podrà participar en el concurs. (Es recomana conservar el justificant de pagament).
Aquesta norma no té efectes retroactius.

CALENDARI DE CONCURSOS DE LA LLIGA DE SALT ACEEGI 2015
1a Seu :

8 de març

CST0* Connemara Pony Club

2a Seu :

3 de maig

CST0* CE Alt Empordà

3a Seu :

13 de juny

CST0* Hipòdrom de Bàscara

4a Seu :

4 d’octubre

CST0* CE Alt Empordà

Final :

8 de novembre

CST0* Hipòdrom de Bàscara

