REGLAMENT COPA ACEEGI
INFANTIL
25 d’Abril 2.016

PREÀMBUL
El TREC desenvolupa l'autonomia i la capacitat del genet d'orientar-se en plena natura i
d'afrontar les dificultats naturals que es pot trobar quan es viatja a cavall amb una gestió
controlada dels esforços de la seva muntura.
La Copa ACEEGI de TREC Infantil permet als joves genets dels Clubs Gironins, descobrir la
disciplina a través de les proves adaptades corresponents a la seva situació pedagògica, lúdica i
de seguretat.
Les competicions de TREC, obertes a tots els èquids, distingeixen el millor binomi dins les
diverses aplicacions tècniques de ruta a poni o cavall.
Un TREC es composa de quatre proves:
–

Prova de presentació del binomi

–

Prova d'Orientació i Regularitat: POR

–

Prova d'Aires i Regularitat: PAR

–

Prova de Terreny Variat: PTV

Nomenclatura de les proves/categories
NOM PROVA/CATEGORIA:
-

Baby-Trec (Fins 6 anys)
Benjamins
Alevins
Infantils
Promoció (Genets o amazones que per motius imposats pels seus entrenadors estan fora de
la seva categoria), per qualsevol dubte posar-se amb contacte amb la Vocalia de Trec
ACEEGI)

Totes les categories es competiran en individual

COMPETIDORS
Drets de sortida per cada dia de competició
- Cada competidor pot sortir un sol cop a cada concurs
- És decisió del competidor sortir sol o acompanyat
- Cada entrenador pot sortir tants cops com cregui necessari

POR
La vestimenta és lliure, però ha d'estar adaptada a la disciplina.

Prova d'Aires i PTV
L'ús de botes o polaines és obligatori a aquestes proves.
L'ús d'armilla protectora o protecció dorsal (tortuga) és obligatori.
L'ús de dorsal és obligatori, i és necessari portar la numeració adjudicada per
l'organització.
L'ús de la fusta llarga de doma només està permès a la prova d'aires.

PONIS/CAVALLS
Drets de participació/sortida
En totes les categories, els ponis/cavalls han d’estar sans, és competencia del C.O. eliminar un
cavall que no mostri estar en condicions per a la competició.
Els ponis/cavalls estan autoritzats en un mateix dia a:
–
6 sortides dins d'una prova de TREC o ponitrec, més 2 sortides justificades a causa de
la lesió d’un altre poni/cavall

NORMES TÈCNIQUES
Repartiment de punts per prova
-

Per a les proves individuals : BENJAMINS,ALEVINS,INFANTILS, PROMOCIÓ

– Presentació del binomi ..................20punts
– POR .......................................... 300punts
– PAR ............................................ 60punts
– PTV........................................................................120punts
Màxima puntuació que es pot obtenir entre totes les proves: 500punts

Per a les proves Baby-Trec
PAR............................................... 60punts
PTV................................................120punts

–
–

Màxima puntuació que es pot obtenir entre totes les proves: 180 punts

Presentació i control de l'equip
- Criteris d'avaluació
–
–
–

Ponis/cavalls: bon estat general, neteja, estat dels cascs i de la guarnició ....... 8punts
Llista de competidors i ponis/cavalls ....................................................... 8punts
Nota conjunta genet i material .............................................................. 4punts

–

Màxim de punts que es poden adquirir............................................................................................20punts

El resultat obtingut s'escriurà sobre el full de presentació del jutge.

Llista de competidors i de ponis/cavalls (originals o fotocòpies llegibles)
–
–
–

Document d'identificació de l'èquid
Targeta Sanitària del genet
Capçada i ramal

POR
Velocitat
En aquestes categories la POR es fa sense cavall i per dins el centre. La velocitat és la del
genet que millor puntuació treu en el mínim temps possible.

Distàncies
Distàncies a la POR de dia
PROVES

DISTÀNCIES POR DE DIA

Benjamí

Fins a 3 km

Aleví

Fins a 4 km

Infantil

Fins a 5km

Promoció

Segons categoria escollida per entrenador

Fitxa de ruta

Lectura de
mapes

Azimuts en ruta
Recorregut de
les balisses

Azimuts en línea

Benjamins
Dibuixos, fotos, pla de
terreny

Alevins
Dibuixos, fotos, pla de
terreny

Infantils
Dibuixos (azimuts i
distàncies), fotos
(distàncies)
Camins o senders oberts,
utilitzant allò fonamental:
punts importants, azimuts,
distàncies i relleus

Camins oberts
corresponents a un
mapa del terreny sense
dificultat topogràfica,
utilitzant principalment
els punts cardinals
No

Camins oberts
corresponents a un mapa
del terreny sense
dificultat topogràfica,
utilitzant principalment
els punts cardinals
No

Sí, màxim 4 situades als
punts importants dins
un espai determinat i
segur
No

Sí, màxim 5 situades als
punts importants dins un
espai determinat i segur

Sí, als camins oberts amb
azimuts a cada cruïlla
Sí, màxim 7 situades als
punts importants dins un
espai obert

No

No

A totes les proves, excepte les infantils, no hi ha possibilitat de posar controls fora de l'itinerari
controls de “mala passada”
Punts de penalització
Proves Ponitrec
PENALITZACIÓ
Penalització de temps

NÚMERO DE PUNTS
- 1 punt per minut (arrodonit a la lectura
més propera al minut) de retard o
d'avançament partint de la base del temps
ideal
- A les seccions, el temps permès pot ser
ideal o màxim. En el cas d'un temps
màxim, penalitzacions de temps que
comencen més enllà del temps permès

Faltes per secció

- 30 punts per un camí que no sigui el
previst
- 30 punts per a no apuntar un control pel
qual s'hagi passat.
- 30 punts per un punt marcat fora de
l'itinerari
–

50punts per cada punt de control saltat.

Exemple de temps de les sancions a les seccions:
Per un temps ideal calculat de 55':
El competidor que fa exactament 54' 59'', serà un temps real (arrodonit a la lectura minuts) 54'
i per tant un punt de penalització.
El competidor que fa exactament 55' o 55' 59'' serà un temps real (arrodonit a la lectura minuts)
55' i per tant cap penalització.
El competidor que fa exactament 56'o 56' 59'' serà un temps real (arrodonit a la lectura minuts)
56' i per tant un punt de penalització

PAR
Prova d’aires Infantils i Promoció seguirem el reglament de trec d’adults de la Federació Catalana
d’Hípica

Prova d’Aires Baby TREC, Benjamins, Alevins
La prova comprèn 5 àrees d'aires. Cada “contracte” realitzat acredita 10 punts al competidor
10 punts extres seran otorgats si l´entrenador no acompanya al competidor. En cada àrea de
contacte on l’entrenador acompanya es resten 5 punts i si intervé són 0 punts en aquella área.

PTV
A- Obstacles
El recorregut inclou 12 obstacles d'acord amb el nivell de competència, tant poden ser naturals
com simulats.
Aquests obstacles seran escollits de la següent llista.
Les seves alçades són variables en funció del nivell de competència, i s'especifiquen en les dades
tècniques relatives als mateixos.
El competidor té dret a un màxim de tres intents per obstacle, després del tercer refús, s'ha de
passar al següent obstacle.
Els obstacles de potència es disposaran en tres alçades. Si el genet tria l’obstacle més baix
obtindrà 4 punts, el mitjà 7 punts i el gran 10 punts.

Llista d'obstacles de la PTV
(es poden consultar a la web de la federació)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
-

–
–
–
–
–
–
–
–

barra
arbust a la mà
arbust muntat
boscatge a la mà
boscatge muntat
trèbol
conducció a una mà
bancal descendent a la mà
bancal descendent muntat
bancal ascendent a la mà
bancal ascendent muntat
dolina
dolina a la mà
fossat a la mà
fossat muntat
gual
immobilitat a la mà
immobilitat muntat
maniobrabilitat a la mà
maniobrabilitat muntat
monticle
muntar per la dreta o per l'esquerra
sender
sender a la mà
plà ascendent a la mà
plà ascendent muntat
plà descendent a la mà
plà descendent muntat
pont
corriol en U
corriol en L
corriol en doble U
corriol en Z
eslàlom
eslàlom a la mà
tronc a la mà
tronc muntat

Distàncies i velocitats màximes
PROVA

Benjamins

Alevins

Infantils

VELOCITAT

6 km/h

8 km/h

10 km/h

DISTÀNCIA

0,3 a 0,8 km

0,5 a 2 km

0,8 a 2 km

Notació
Cada obstacle té una puntuació de 10 punts segons el barem i les disposicions dels jutges: es pot
arribar a un màxim de 120 punts.
En un obstacle, el total de puntuació no pot ser negatiu.
Un obstacle intentat però no realitzat, té una puntuació de 0 punts.
En el cas d'una combinació d'obstacles, el refús o la desobediència sobre el segon element de la
combinació, obliga al competidor a afrontar de nou la resta d'obstacles. El recorregut s'ha
d'efectuar dins el temps límit acordat, fixat pel cap de pista.
Es considerarà que un genet va acompanyat, quan el seu acompanyant, tot i no passar entre
banderes, es mou al voltant de l’obstacle ajudant de forma significativa el genet o el cavall i
provocant una penalització de 2 punts al genet sobre aquest obstacle
Es considerarà que un genet és intervingut quan el seu acompanyant creua les banderes de
l’obstacle i/o agafa el cavall per superar un obstacle, provocant una penalització de 4 punts al
genet sobre aquest obstacle
Els punts de penalització per passar-se del temps seran descomptats del total de punts de la PTV
segons les normes següents:
-

Els Temps de la PTV només es tindran en compte per al desempat

-

El total dels punts de la PTV no pot ser negatiu.

Itineraris
L'itinerari es comunica a cada competidor per mitjà de mapes a escala o ortofotos, o en un altre
suport, portant el traçat, el nivell de la prova, o les indicacions, que permetin anar d'un punt a un
altre.
Correspon a cada competidor el plasmar el traçat o les indicacions sobre el mapa que se li ha
donat.
El traçat sòlid al mapa ha de correspondre i coincidir al màxim amb el terreny.

Els controls poden no estar posicionats al traçat del mapa.
L’existència o no d'un camí és indiferent.
El cap de pista pot excepcionalment augmentar o disminuir el temps a la sala de mapes, si és
necessari, segons la complexitat del traçat.
Un cop dins de la sala de mapes, tot contacte amb l'exterior està terminalment prohibit.
Línia de sortida
Situada a la sortida de la sala de mapes, consta de dues banderes una blanca i una vermella. La
velocitat de la primera secció es marca a un panell situat a la sala de mapes.
Els controls de pas estan instal·lats de manera fixa durant tota la POR.
Tot competidor que no hagi apuntat un punt de control de pas, o que l'hagi apuntat fora del
recorregut, se li aplicarà la mateixa penalització que per arribar a un punt de secció per un altre
camí que no sigui el previst.
Una mateixa dificultat topogràfica no pot penalitzar diverses vegades un competidor.
Control d'arribada
El control d'arribada és desconegut pels competidors. Pot estar situat a qualsevol punt de l'itinerari.
Els fulls de ruta dels competidors es remeteixen definitivament als controladors.
Els competidors són lliures de trobar-se a les instal·lacions del centre en el temps que vulguin i per
l'itinerari traçat o indicat.
Control de fi de l'itinerari
El control de fi de l'itinerari és conegut per tots els competidors, està situat generalment a l'entrada
de les instal·lacions del centre.
Si el competidor no es presenta al control d'arribada, l'hora de pas al control de fi d'itinerari anotat
sobre el full del controlador permetrà calcular les penalitzacions.
El competidor que no es presenti al control d'arribada ni al control de fi d'itinerari serà eliminat
de la prova.

PAR BENJAMINS I ALEVINS

Proves
Aquesta prova té com a finalitat demostrar que el genet d´exterior és capaç de conduir el seu
poni/cavall en els tres aires, amb transicions en zones delimitades concretes.
La prova té 5 fases:
-1: 10m al pas
(zona de transició de 5m)
-2: 15m al trot
(zona de transició de 10m)
-3: 20m al galop
(zona de transició de 20m)
-4: 10m de pas
(zona de transició de 15m)
5: 15m de galop
Aquesta prova s'ha de realitzar en un espai tancat.
Cada fase i cada zona de transició està materialitzada per cons formant una porta de 2m de llarg,
mínim.
Els tipus de traçats es poden consultar en aquest reglament.

Nota:
Per a cadascuna de les 5 fases de la prova, els competidors obtenen un 10 si:
–
–

mantenen l'aire demanat
passen per les portes

En cas de no respectar una d'aquestes condicions, la puntuació és 0.
PAR INFANTIL
Aquesta prova té com a finalitat demostrar que el genet d'exterior és capaç de conservar l'aire
demanat al seu poni o cavall, dins un passadís de 100m de llarg. Es seguirà el Reglament de la
Federació Catalana d’Hípica.

PTV
Reconeixement
El recorregut de la PTV es fa a peu, sense cavall, pels competidors.
L'horari d'obertura i de tancament del reconeixement el fixa el cap de pista.
Sortida i Arribada
Les línies de sortida i arribada han d’estar marcades per banderins, igual que els obstacles
del recorregut, tant si s'han de passar muntats o a peu.
Recorregut
El recorregut és un itinerari que s'ha de fer en un temps acordat.
El pla del recorregut es comunica als competidors.
Tota la informació relativa a la PTV, ha d'estar penjada en un panell oficial.
La informació és:
– llista d'obstacles
– pla del recorregut, assenyalant amb colors els diferents nivells, i el número de cada obstacle
Els obstacles han d'estar numerats i marcats amb els banderins: bandera vermella a la dreta, i
blanca a l'esquerre. I el número ha d'estar situat en una placa sota la bandera vermella.
Cada obstacle només pot figurar un cop dins del recorregut, però si que es poden utilitzar vàries
vegades el mateix estil d'obstacle.
Els aires per encarar els obstacles i entre obstacles són lliures. Excepte en casos particulars definits
pel cap de pista.
La línia de sortida o d'arribada no pot ser passada més d'una vegada en el sentit correcte, al igual
que els obstacles del recorregut.
Un competidor que decideix no fer un obstacle ha de:
– parar
– presentar-se al jutge d'aquell obstacle
– indicar que no passarà aquell obstacle

Regles de prioritat
Un competidor que atrapa a un altre té prioritat. El genet atrapat ha de deixar passar al que l'està
avançant. Si el genet està abordant un obstacle, el jutge ha d'anotar la neutralització del temps
atribuït al genet que atrapa.
Definicions
Rebuig: Si el poni o cavall fa un pas cap al costat o recula, serà un rebuig. La parada seguida
immediatament d'un salt, no està penalitzada.
Després d'un rebuig, si el competidor hi torna sense èxit o el poni o cavall és portat de nou a
l'obstacle després d'haver reculat i aquest es para o recula de nou, es tracta d'un segon rebuig i
així cada vegada.
Refús: Quan el poni o cavall portat a un obstacle evita passar-lo.
Volta: el competidor serà penalitzat per fer una volta quan torna a atraçar el recorregut que ha fet
per encarar l'obstacle. Després d'haver estat penalitzat per un rebuig, un refús, o una caiguda, el
genet pot recuperar el traçat inicial fent una volta sense penalitzar per tal de poder presentar
correctament l'obstacle al poni o cavall.
Caiguda: un genet a peu es considera que ha caigut quan ha anat a terra involuntàriament quan
intentava reequilibrar-se.
Un genet a cavall es considera que cau quan hi ha una separació del cos respecte el seu poni o
cavall.
Un poni o cavall es considera que cau quan les seves espatlles i el seu maluc toquen el terra o van
a parar sobre un obstacle.
Una segona caiguda a la PTV representa un 0 en tota la prova i obliga a parar.
Error de recorregut rectificat: Es considera error de recorregut rectificat quan el genet modifica el
traçat entre dos obstacles amb l'objectiu de minimitzar la tenacitat proposada pel cap de pista. El
no respectar el recorregut és una falta de recorregut rectificat.
Error de recorregut:
- Quan el binomi no compleix el recorregut fixat
- Quan el binomi no passa els obstacles o les línies de sortida o arribada en l'ordre indicat.
- Quan el binomi passa un obstacle amb banderins que no forma part del recorregut. Un obstacle
intentat però no realitzat no es considera un error de recorregut.
Tot error de recorregut no rectificat, representa un 0.

PENALITZACIONS
Són eliminats de la prova:
– Genets que es presentin més tard de l'hora oficial a una de les proves
– Genets que no portin el material adequat abans de començar la prova
– Genets que modifiquin o canviïn les guarnicions del poni o cavall
– Genets que no puguin presentar el full de ruta als punts de control
– Genets que són assistits durant la recerca de l'itinerari de la POR o que comuniquin el traçat a
d'altres.
– Genets que a la POR portin: aparells de comunicació (telèfon excepte en cas d'urgència), o un
aparell de localització electrònic: GPS.
– Genets que no es presentin als controls d'arribada o de fi d'itinerari de la POR
– Genets que reconeixen o practiquen el recorregut amb el poni o cavall

