PROVES PONI CLUB ACEEGI
REGLAMENT 2016 - 2017
Les PROVES PONI CLUB estan dirigides a genets de 3 a 14 anys,
amb l’objectiu d’aprendre a muntar, d’agafar experiència i de
promocionar l’equitació amb ponis.
Aquestes proves estan dividides en 4 categories segons edat i
nivell de equitació:
1. BABY PONI
Proves per a nens de 3 a 6 anys.
El genet va amb un acompanyant que porta el poni del ramal, al pas
i trot opcional.
Les proves estan obertes a nens amb minusvàlues sense límit
d’edat.
Es pot participar amb ponis de les categories A i B.
2. PONI CLUB
Proves per a nens de 5 a 9 anys.
Es realitzen amb autonomia però amb l’ajut del professor a la pista.
Els exercicis es poden realitzar al pas i al trot.
Proves obertes a nens amb minusvàlues sense límit d’edat.
Es pot participar amb ponis de les categories A i B.
3. PONI EXPRESS
Proves per a nens de 7 a 12 anys.
Es realitzen amb autonomia i la presència del professor a la pista.
Els exercicis es poden realitzar als tres aires.
Proves obertes a nens amb minusvàlues sense límit d’edat.
Es pot participar amb ponis de les categories A, B i C.
4. SUPER PONI
Proves per a nens de 8 a 14 anys.
Es realitzen amb total autonomia. Els exercicis es realitzen als tres
aires. Es pot participar amb ponis de les categories A, B , C i D.

DESCRIPCIÓ I OBJECTIUS DEL CONCURS.
El concurs constarà de quatre proves amb graus de dificultat
adaptades a cada categoria.
1. Una prova d’habilitat.
- El objectiu de aquesta prova es desenvolupar el equilibri
del genet, la organització espacial , i la capacitat de
dirigir les accions del poni.
2. Una prova d’iniciació a la doma.
- El objectiu de aquesta prova es desenvolupar la qualitat
de la equitació dels genets.
3. Una prova d’iniciació al salt.
- El objectiu de aquesta prova es desenvolupar el equilibri
del genet i del poni i la seva capacitat de reacció.
4. Una prova específica de la modalitat escollida por cada
comitè organitzador.
- El objectiu de aquesta prova es donar a conèixer als
genets les diferents modalitats de equitació.
Els equips de genets aniran passant les diferents proves en l’ordre
establert i amb fluïdesa. El ponis no podran canviar de genet fins
que hagin acabat les quatre proves.

DESCRIPCIÓ DE LES PROVES SEGONS LA CATEGORIA:
BABY PONI
1) Prova d’habilitat
- Volta al món
- Slalom (6 conus distanciats de 3m amb una pilota petita a
sobre)
- Passar per sota d’un arc
- Passar per sobre d’un pont
- Trasllat d’un objecte d’un lloc a un altre (amb ajuda)
- Baixar del poni en un punt concret per l’esquerre i pujar per la
dreta (amb ajuda).
2) Prova d’iniciació a la doma
- Reprise AP pas i trot optatiu.

3) Prova d’iniciació al salt
- 6 barres a terra (numerades)
4) Prova específica de la modalitat escollida per el club
- Pony-Raid: de 1 a 2 kms amb poca dificultat (velocitat mín
3km/h, velocitat màx 6km/h)
- Trec: Recorregut marcat amb fletxes que inclogui una pujada,
una baixada, passar per sota unes branques, un pont i una
porta que obrirà i tancarà el acompanyant.
- Cross: 5 obstacles a terra sense dificultat
- Horseball: recollir la pilota de terra ajudat per el
acompanyant, fer 4 passes amb el acompanyant i tirar a la
cistella.

PONI CLUB
1. Prova d’habilitat
- Slalom (6 conus distanciats de 3m amb una pilota petita
a sobre).
- Passar per sota d’un arc.
- Passar per sobre d’un pont.
- Trasllat d’un objecte d’un lloc a un altre.
- Circular per un pas en forma de L amb una amplitud de
60cm i una allargada de 150cm.
- Fer suspensió entre dos punts durant 10m.
2. Prova d’iniciació a la doma
- Reprise AP pas i trot.
3. Prova d’iniciació al salt
- 5 barres a terra i 1 creuada a l’alçada mínima
(numerades).
4. Prova específica de la modalitat escollida per cada club
- Pony-Raid: de 2 a 4kms amb un guia muntat o peu a
terra (velocitat mín 4km/h, velocitat màx 8km/h).

- Trec: Recorregut per el club hípic seguin les fletxes i el
mapa que inclogui una pujada, una baixada, passar per
sota unes branques, un pont, una porta (peu a terra)
- Cross: 5 obstacles a terra amb dificultat mínima.
- Horseball: recollir la pilota de terra, fer 4 passes i tirar a
cistella entre dos o més genets.

PONI EXPRESS
1. Prova d’habilitat
- Slalom al trot (6 conus distanciats de 3m amb una pilota
petita a sobre).
- Passar per sota d’un arc.
- Passar per sobre d’un pont.
- Trasllat d’un objecte d’un punt a un altre, al trot.
- Circular per un camí en forma de U (1’5m cada braç i
0’6m d’ample tot la U)
- Passar per un pas estrès (dos conus a 40cm de
distància amb pilotes petites a sobre)
2. Prova d’iniciació a la doma
- RepriseAP pas, trot i galop.
3. Prova d’iniciació al salt
- 6 creuades a 20cm d’alçada.
4. Prova específica de la modalitat escollida per cada club
- Pony-Raid: 3 a 5km amb un guia muntat o peu a terra
(velocitat mín. 5km/h, velocitat màx. 10km/h).
- Trec: Recorregut per el club hípic seguin el mapa que
inclogui una pujada, una baixada, passar sota unes
branques, un pont, una porta (peu a terra).
- Cross: 5 obstacles amb dificultat baixa.
- Horseball: recollir la pilota de terra, fer 4 passes i tirar a
cistella entre 4 genets.

SUPER PONI
1. Prova d’habilitat
- Volta al món (poni parat).
- Slalom al trot (6 conus distanciats de 3m amb pilotes
petites a sobre).
- Passar per sota d’un arc.
- Passar per sobre d’un pont.
- Trasllat d’un objecte d’un punt a un altre al trot.
- Circular per un camí en forma de W, de 60cm d’amplada
i de 150cm d’allargada.
2. Prova d’iniciació a la doma
- Reprise1 pas, trot i galop.
3. Prova d’iniciació al salt
- 6 creuades a 40cm a l’exterior (20cm al punt de la
creuada).
4. Prova específica de la modalitat escollida per cada club
- Pony-Raid: 4 a 6km amb un guia muntat o peu a terra
(velocitat mín 6km/h, velocitat màx 12km/h).
- Trec: Recorregut seguint un mapa que inclogui una
pujada, una baixada, passar per sota d’unes branques,
un pont, una porta.
- Cross: 5-6 obstacles amb dificultat mitja.
- Horseball: atac, defensa i cistella.

OBJECTIUS DE LES PROVES PONI CLUB:
o Fomentar l’equitació en totes les seves disciplines
o Fomentar la utilització dels ponis per la iniciació dels nens
o Fomentar la participació en proves d’iniciació
o Obrir una porta als nens amb discapacitats diverses

o Fer de l’equitació un esport participatiu
o Fomentar la participació per sobre la competició

LES PUNTUACIONS:
- La prova d’habilitat: PER PUNTUACIÓ+TEMPS MÍN I MÀX
- La prova d’iniciació a la doma: PER PUNTUACIÓ+TEMPS MÍN I
MÀX
- La prova d’iniciació al salt: PER PUNTUACIÓ+TEMPS MÍN I MÀX
- La prova de modalitat: PER PUNTUACIÓ+TEMPS MÍN I MÀX
PREMIS:
Es lliurarà MEDALLA i DIPLOMA a TOTS els participants.
Obtindran premi especial:
- El binomi més ben presentat.
- El genet més jove.
- El genet més intrèpid (en cas de caiguda)
- El genet més valent (amb alguna discapacitat)
- Etc
*es podran afegir premis especials si el comitè organitzador ho
desitja
NORMES DE PISTA:
- Les pistes per les proves de habilitat, doma i salt seran de 20x40m
aproximadament. Es pot dividir una pista per tal de que les mides
resultants siguin reglamentaries.
- Les pistes seran tancades sense possibilitat de que els ponis
puguin sortir.
- Hi haurà 1 o 2 jutges per prova i 2 auxiliars de pista.
- L’organització podrà revisar les pistes i obstacles abans de les
proves per verificar que siguin segurs.

NORMES DELS PONIS:
- Els ponis podran sortir varies vagades a pista, amb diferents
genets.
Per les proves BABY PONY, 4 vegades
Proves PONY CLUB i PONY EXPRES, 3 vegades
Proves SUPER PONY, 2 vegades.
Cada pony aura de acabar les 4 proves amb un genet abans de
canviar el genet.
- Portaran: muntura anglesa, suador, brida amb filet o bocado.
(Recollidors durant la prova de horseball).
- S’accepten: cueres, pit-pitrals amb tisoretes, gamarres, fustes i
esperons de contacte sempre hi quan s’utilitzin correctament.
- Els ponis hauran d’estar en bon estat de salut, amb les vacunes en
regla.
- L’alçada dels ponis serà la corresponents a cada categoria de
poni.

NORMES DELS GENETS:
- La vestimenta constarà de:
-Pantalons de muntar ( tot el club del mateix color),
-Botes altes o botins.
-Polo/samarreta blanc o del club,
-Casc i armilla protectora.
- El acompanyant amb calçat adequat i polo/samarreta blanc o del
club.
- El cabell del genet ha d’anar recollit.
- Els genets podran sortir a pista sols, per parelles, en trios o
quartets. Si un club porta mes de un genet, aquets hauran de
sortir a pista en grups de mínim 2, màxim 4 genets.

- Els genets que no estiguin federats pagaran 2€ suplementaris
d’assegurança.
NORMES DE COMPETICIÓ:
1. El temps màxim d’execució del conjunt de proves per binomi
no excedirà els 60’ per totes les categories.
2. Els genets podran sortir a pista sols, per parelles, en trios o
quartets.Si un club porta mes de un genet, aquets hauran de
sortir a pista en grups de mínim 2, màxim 4 genets.
3. Els genets poden fer les proves de modalitat en equips de 2 a
6 genets.
4. Els genets de BABY PONI podran fer les proves de modalitat
sols amb l’acompanyant.
5. L’assegurança dels ponis anirà a càrrec del RRCC de cada
club de on provenen.
6. En la categoria de SUPER PONI, si en algun moment se
proporcionaajuda al genet, se li descomptarà 1 punt.
7. En la categoria de PONI EXPRESS, si en algun moment se
proporciona ajuda al genet, se li descomptarà 0,5 punt.
8. En la categoria de SUPER PONI no es descomptarà cap punt
si en la disciplina de TREC obren la porta peu a terra.
EL PREU DE L’INSCRIPCIÓ SERÀ DE 10,00€

