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NORMATIVA
COPA CATALANA DE SALTS D’ OBSTACLES 2021

ENTRA EN VIGOR EL 19/3/ 2021

1

2021

INTRODUCCIÓ:

El motiu d’aquesta Normativa no es altre que el d’adaptar els Concursos Territorials a Catalunya
als criteris d’esportivitat, d’uniformitat, i d’igualtat propis d’aquesta disciplina.
Aquest document recull les normes sota les quals la FEDERACIÓ CATALANA D’HÍPICA regula la
COPA CATALANA DE SALTS D’OBSTACLES – 2021, composta per concursos oficials territorials d’
un o dos dies que tindran lloc a Catalunya al llarg de la temporada 2021.
Tots els casos no poden estar previstos en aquesta edició. Qualsevol esdeveniment excepcional o
fortuït que no es contempli en aquesta normativa, correspon al Jurat de Camp decidir, sempre de
la manera més esportiva.
Per aquells assumptes que no estiguin indicats en aquesta normativa, es tindrà en compte el
que diu al “Reglamento para los Concursos de Salto de Obstáculos”, al “Reglamento General”,
“Veterinario” i “Disciplinario” que anualment edita la RFHE. ( ultima revisió )..

CODI DE CONDUCTA

La Federació Eqüestre Internacional (F.E.I.) espera que totes les persones implicades en l’esport
eqüestre s’adhereixin al codi de conducta de la F.E.I i reconeguin i acceptin que el benestar del
cavall sigui en tot moment considerat com a sobirà i que no estigui mai subordinat a influencies
comercials o de competició.
El benestar del cavall, predomina sobre totes les altres exigències, en totes les etapes de la seva
preparació i entrenament. Això inclou la bona gestió dels cavalls, els mètodes d’entrenament, la
ferramenta, l’equipament i el transport.
Per a ser autoritzats a competir, els cavalls i genets han d’estar físicament aptes, competents i
amb bona salut. Això compren l’ús de medicaments, procediments quirúrgics que amenacen el
benestar o la seguretat dels cavalls, la gestació de les eugues i el mal us de les ajudes per part del
genet.
Els concursos no han de perjudicar el benestar del cavall. Això implica una constant atenció de les
àrees de competició, terrenys, condicions atmosfèriques, quadres, seguretat de l’emplaçament i
a la aptitud del cavall per a continuar el seu viatge un cop finalitzat el concurs.
Han de realitzar-se tots els esforços per a assegurar que els cavalls reben la deguda atenció
després de la competició i que siguin tractats amb humanitat quan la seva vida esportiva hagi
finalitzat. Això inclou les cures veterinàries apropiades, les ferides durant les competicions, el retir
i l’eutanàsia.
La F.E.I. exhorta vivament a totes les persones relacionades amb l’esport hípic a assolir el màxim
nivell possible de coneixements en l’àmbit de la seva competència.
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0.- OBJECTIUS:

La Federació Catalana d’Hípica, organitzarà anualment la Copa de Salts d’Obstacles formada per
concursos Territorials amb el fi d’afavorir la competició de caràcter Autonòmic, promocionant als
nous genets per a que vagin prenent contacte amb la competició, i així assolir un millor nivell
esportiu.
Per tal de millorar el nivell de genets a Catalunya, la FCH, posa en marxa per aquesta temporada
les lligues copa FCH de salt dividides en: 0* i 1*, amb la següent distribució de proves i barems:
0*
➢ A) Proves 0´80/1’10 .-(80 - 90 -100 –110) Barem A amb cronòmetre i 2 Fases Especial
territorial, Dificultats Progressives (a partir de 1’00m)
➢ B) Proves 0´20/0´60- (20 - 40 – 60) Barem A sense cronòmetre + Estil.
1*
➢ A) Proves 0´80/1’20 .-(80 - 90 -100 -110 - 120) Barem A amb cronòmetre i 2 Fases Especial
territorial i també Dificultats Progressives( a partir de 1’00m)
➢ B) Proves 0´20/0´60 (20 - 40 – 60) Barem A sense cronòmetre + Estil.
La qualificació d’Estil s’aplicarà a totes les proves amb barem A sense cronòmetre per tal de
classificar als participants adequadament, tenint en compte, a més del resultat obtingut en els
obstacles, l’estil a l’execució del recorregut. A les proves de 0,80 es podrà concedir, de manera
opcional, un trofeu especial a l’estil.
Segons els resultats obtinguts durant la temporada , i després de disputar-se la final, s’obtindrà
anualment el “Ranking General de Genets Catalans” en les diferents categories.

1.- CONCURSOS QUALIFICATIUS:1.1.- La Copa consta de tots els concursos de salt territorial oficials celebrats a Catalunya i una
final.
-Seran Concursos susceptibles de ser Qualificatius: Tots els inclosos en el Calendari Oficial de la
FCH pel 2021 d’una durada de un (1) ó (2) dies (CST1*, CST0*i CSN1*) i que els Avançaments de
Programa siguin aprovats per la FCH. Si el concurs té una durada superior a un dia, puntuaran els
dos dies indistintament.
1.2 .- Dins l’esperit d’aquesta normativa està el desig de que els diferents concursos qualificatius,
siguin homogenis en quant a les seves característiques esportives .
D’aquesta manera, per a que els Avançaments de Programa segons la categoria del Concurs siguin
aprovats, caldrà que els Comitès Organitzadors disposin de pistes de competició i d’assaig amb les
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mides mínimes, i en especial les de les pistes de competició, que a continuació s’indiquen, així
com obstacles homologats en número suficient, que a continuació es detalla.
1.3.1. DIMENSIONS MINIMES DE LES PISTES PELS CST,s.
CATEGORIA / PISTA

SUPERFICIE MINIMA

MINIM COSTAT MENOR

CST1*Pista de competició

2.400 m2

40 m.

CST0*Pista de competició

2.100 m2

30 m.

Pista d’assaig

800 m2

20 m.

PER CELEBRAR-SE COMPETICIO EN PISTES AMB ALTRES DIMENSIONS, S’HAURÀ DE DEMANAR
SOL.LICITUD EXPRESSA A LA FCH, PER ESCRIT.

1.3.2. MATERIAL MÍNIM REQUERIT PER LA PISTA DE COMPETICIO.
CATEGORIA / PISTA

Nº OBSTACLES MINIM

ESFORÇOS
10 (5V + 5F) + 1DOBLE i1 TRIPLE,
ó 10 (5V + 5F) + 2 DOBLES.

12

Obligatori suports homologats, i
de seguretat per als Fondos.

CST0*Pista de competició

10

10 (5V + 5F)
Obligatori suports homologats, i
de seguretat per als Fondos.

Pista d’assaig

2

2 (1V + 1F) amb banderes.

CST1*Pista de competició

1.4.- Característiques tècniques del concursos :
CST COPA CATALANA:-

Concurs de categoria Territorial, en el que la prova de major dificultat es la de 1,20 m.
Durant el concurs, tindran lloc les proves següents:
CATEGORIA

OBLIGATORIA

0,20 m

0,40 m

0,60 m

S/C + ESTIL

S/C + ESTIL

S/C + ESTIL

CST0*/CST1*

CST0*/CST1*

CST0*/CST1*

0,80 m

0,90 m

1,00 m

1,10 m

1,20 m

CST0*/CST1*

CST0*/CST1*

CST0*/CST1*

CST0*/CST1*

CST1*
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2.-PARTICIPACIÓ:2.1.- Oberta a tots els esportistes amb Llicencia Autonómica o Nacional (Homologada), tramitada
per la FCH.
Els cavalls estaran en possessió de la respectiva “Licencia Anual Caballar” en actiu i tramitada per
la FCH.
Caldrà complir les normes sanitàries determinades a Catalunya pel Departament de Sanitat
Animal, mes les particulars de cada CO. que figuren en els “Avançaments de Programa” aprovats
per la FCH.
Els cavalls podran participar des de l’any en que fan els 4 anys. Mai abans.

2.- Els genets, jutges, àrbitres i cavalls etc.. que disposin de llicència esportiva territorial o nacional
no expedida per la Federació Catalana d’hípica, i que vulguin participar en proves d'àmbit
autonòmic a Catalunya, organitzades per aquesta federació, podran participar també en aquestes
activitats o competicions sempre que efectuïn el pagament de la quota esportiva de la TEC
(Targeta Esportiva Catalana) determinada anualment per l’Assemblea de la FCH. El binomi haurà
d’acreditar, així mateix, que l’assegurança inclosa en la seva llicència cobreix les activitats
esportives realitzades a Catalunya. El pagament d’aquesta quota implica l’acceptació del
Reglaments i Règim Disciplinari de la Federació Catalana d’Hípica.
Els binomis que disposin de la TEC podran participar en rankings, lligues, copes i Campionats de
Catalunya, excepte en les proves finals de les competicions referides.

2.2.- Restriccions:
Segons l’Annexa III.B del “Reglamento de Saltos de la RFHE”, quedaran restringides les
participacions de genets A i B inclosos en el ranking de la RFHE, segons la següent taula:
TIPUS CONCURS

NO PODEN PARTICIPAR

CST 1*

Genets A amb cavalls de més de 7 anys

CST 1*

Genets A i B amb cavalls de més de 6 anys a 1,20 m.

CST 0*

NO GENETS A i B

Els genets amb restriccions podran participar en les proves, sempre fora de premi i classificació.
Caldrà aportar LAC , Passaport, carta d’origen o document acreditatiu en cas de ser sol·licitat per
qualsevol membre del Jurat de Camp.
2.3.- En proves d’1,10 m, els benjamins i alevins podran participar únicament amb cavalls de més
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de 7 anys. Els genets de categoria infantil i superiors, podran participar amb cavalls de 5 anys o
més.
2.4.- En proves d’1,20 m. Els genets infantils o de categoria superior, podran participar amb cavalls
de més de 5 anys.

3.- AVANÇAMENTS DE PROGRAMA:3.1.- Per poder ser CO d’algun concurs puntuable per la Copa Catalana 2021, es deuran demanar
els concursos dins del termini i forma segons instruccions de la FCH, a través de l’ aplicació
corresponent.
3.2.- Per poder formar part de la Copa, les inscripcions en cadascuna de les competicions hauran
de ser efectuades a través del sistema de la FCH dintre del termini establert, així com fer la carrega
dels avançament de programa dintre del termini previst, i enviar els resultats en el format indicat
segons Annex I.
Els participants no inscrits oficialment a traves del sistema informàtic dintre del termini de
matricula no tindran dret a tindre resultats en el ranking, i pagaran 30% mes de matricula.

3.3.- Per que el concurs sigui puntuable per la Copa, el nombre mínim d’ inscrits oficials serà de
40 binomis.
3.4.- Serà d’obligat compliment en tota competició TERRITORIAL, la contractació d’una
ambulància, que haurà d’estar a peu de pista mentre duri la competició i tenir localitzats els
serveis de Ferrador i Veterinari.

4.- INSCRIPCIONS i MATRICULES:4.1.- Es realitzaran a través de l’aplicació de la FCH, i segons Avançament de Programa.
Les matricules s’obriran DIVUIT (18) dies abans del inici de la primera prova, i es tancaran Tres (3)
dies abans de l’inici de la mateixa.
4.2.- El preu de les matricules serà lliure, amb uns límits però, de fins 30 € per sortida en el cas de
proves TERRITORIALS sense premis en metàl·lic.
4.3.- Els CO,s podran oferir boxes, essent lliure el preu dels mateixos fins a un màxim de 90€ per
box i concurs.
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5:-PERSONAL OFICIAL DELS CONCURSOS:5.1.- D’acord amb la categoria dels concursos, hauran de comptar amb el personal que a continuació es
detalla, amb la titulació mínima exigida, aportant el personal suficient per a dur a terme la tasca sense
restriccions.
PRESIDENT
CATEGORÍA

JURAT

VOCAL
FCH

CAP
PISTA

Auxiliar Cap de
pista

DELEGAT
FCH

CST 1 *

SI -

SI

SI -

ACONSELLABLE

SI

CST 0*

SI

NO

SI

ACONSELLABLE

SI

En els CST , en el cas de tenir matriculats més de 150 sortides serà necessari un vocal més a càrrec
del CO.

5.2.- La remuneració del personal oficial correra a càrrec dels CO.
Preu aprovat en Assemblea:- 100€ nets/dia.
La remuneració del Vocal Federació anirà a càrrec de la FCH.

6.- CATEGORIES:6.1.- Les categories possibles per classificar-se en la Copa Catalana - 2021, són les següents:

CST0*

CST1*

0’20

0,20

0’40

0’40

0’60

0’60

0’80

0’80

0,90

0,90

1,00

1,00

1,10

1,10
1,20

6.2.- Puntuaran tots els genets que obtinguin 12 punts o menys de penalització en la prova en la
que participin.
Si fan varies sortides a Pista es contemplarà com una sola sortida. Sempre la 1ª sortida.
Per puntuar per la Copa, i poder participar en la final, serà necessari tenir comptabilitzades un
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mínim de 3 sortides, amb menys de 12 punts.
6.3.- Al llarg de la temporada, els participants, no estan obligats a limitar-se a una alçada, poden
matricular en proves de més o menys nivell, i obtenir els punts de participació en cada concurs
del calendari FCH.
6.4.- Els cavalls podran sortir a pista en dos ocasions, màxim, en proves de 0,80 m o més, i tres
vegades en proves de 0,20 m, 0´40, i 0´60, amb diferent genet en la mateixa prova o en proves
diferents, o bé amb el mateix genet en proves d’alçades consecutives (ex. 0,60 m. i 0,80 m.). En el
segon dels casos només puntuaria la participació a la prova de menys alçada.
8.- FINAL COPA CATALANA 2021.
Cada any la FCH podrà organitzar la final de la Copa Catalana realitzant-se aquesta, cada
temporada a una província catalana diferent, i concedint-se la seu per votació a la Assemblea
general anual d’aprovació de calendaris.

8.1.- Participants a la final.
Podran participar a la final tots els genets que hagin classificat al menys en 3 concursos de tots els
programats.

8.2.- Puntuacions Inicials en la final
Tots els participants partiran a la final amb cero punts el primer dia.

8.3.- Guanyadors COPA CATALANA SO.2021
Seran guanyadors de la Copa Catalana els genets que menys puntuació obtinguin dins de cada
categoria, sumant els punts obtinguts a la primera prova de la final de la Copa als punts obtinguts
en la segona prova de la final.
En cas d’empat a punts després de la final estarà classificat en primer lloc el genet que millor
resultat hagi fet en la segona prova de la final.
Els tres primers classificats de la copa en cadascuna de las categories, rebran el trofeu :“COPA CATALANA DE SALT D’ÓBSTACLES 2021 “ .
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9.- DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES PROVES DELS CST:-

PROVES

0,20 m

0,40 m

Velocitat

250
m/m.

250
250 m/m 300 m/m 300 m/m
m/m.

0,60 m

0,80 m

0,90 m

1,00 m
300
m/m.

1,10 m

1,20 m

325m/m 350 m/m.

Nº Obstacles

8

8-10

8-10

8-10

10

10

10

10-12

Combinacions

NO

NO

NO

NO

NO

NO

1D-2D

1D+1T ó
2D

0,90 m.

1,00 m.

1,10 .m

1,20 m.

1,30 m.

1,10 m.

1,20 m

1,30 m.

1, 40 m. 1,60 m.

0,10 m.

0,10 m.

0,10 m.

0,10 m.

0,05 m.

NO

NO

NO

NO

Opcional
3,00 m.

Amplada
màxima
Triple Barra
Dif. plans Oxer

Ria

0,30 m. 0,50 m. 0,70 m.
NO

NO

NO

0,10 m. 0,10 m. 0,10 m.

NO

NO

NO

10.- Cap de Pista.
El cap de pista de la final , serà designat per la FCH.

11.- RESULTATS:Els resultats de cadascuna de les proves que composen aquests concursos, seran carregats a
traves de la plataforma de resultats segons el programa de la FCH, en el plac màxim de dos dies´.
Els resultats es publicaran a través de la pagina web de la FCH.
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ANNEX II. Full d’Estil
Club:
Prova:

Data:

Genet:

Cavall:

NOTA CAVALL - PONI
Presentació:
/5
Aires (flexibilitat, elasticitat, equilibri, actitud…):

/5
Puntuació sobre 10:

NOTA D’ESTIL DEL GENET
Presentació:
/5
Posició (posició de l’esquena, posició de les cames i peus, seient, posició de les mans, ús de las ajudes
naturals i/o artificials…):

/5
Puntuació sobre 10:

NOTES TECNIQUES
CADENCIA Y REGULARITAT (manteniment de l ‘aire i mateix ritme, galopar a la mà correcte, trotar
amb la diagonal de trot correcte…):
/4
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TRAÇAT (forma de las corbes, línees rectes abans i després, incurvació en el sentit de la marxa,
perpendicularitat al salt, salts centrats…):

/8
ARRIBADES I SORTIDES (arribades d’aprop i/o de lluny, equilibri…):

/8
Puntuació sobre 20:

TOTAL (suma de les notes totals anteriors)
Puntuació sobre 40:
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