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Reglament Infantil de T.R.E.C. 2019
PREÀMBUL
El reglament infantil ha de ser aplicat en conjunt amb el Reglament De TREC RFHE.
El TREC desenvolupa l'autonomia i la capacitat del genet d'orientar-se en plena natura i d'afrontar
les dificultats naturals que es poden trobar quan es viatja a cavall amb una gestió controlada dels
esforços del seu cavall/poni.
Les competicions del T.R.E.C. INFANTIL, obertes nomes que a ponis, distingeixen el millor equip o
el millor binomi dins del conjunt de proves que constitueixen un concurs de TREC.
Un TREC es compon de tres proves i una puntuació per la presentació i equipament del binomi:
-Prova d'Orientació i Regularitat: POR
-Prova d'Aires i Regularitat: PAR
-Prova de Terreny Variat: PTV
1.

ORGANITZACIÓ

1.2.

Autoritzacions

A- Administratives
-Avanç de programa: l'arxiu ha de ser presentat 4 setmanes abans de l'esdeveniment.
-En conformitat amb l'article 5.2. de les disposicions generals de les Regles de Competició,
no es permet l'entrada d'un avanç de programa fora de termini.
B- Privades
-Propietaris de terrenys privats atravessats per l'itinerari.
2.

PROVES

2.1.

Nomenclatura de les proves/categories

NOM PROVA /CATEGORIA TIPUS DE PROVA A ESCOLLIR (amb la corresponent llicència)
Benjamins 5 a 9 anys
Alevins

10 a 12 anys

Individual / Equip / Especial
Individual / Especial Equips
Individual / Equip / Especial
Individual / Especial Equips

**Per accedir al Campionat de Catalunya categories Menors, el genet hi haurà de concursar en un
mínim de dos concursos oficials, sols o en parella, a la categoria que quire disputar.**
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3.

OFICIALS DE COMPETICIÓ

3.1.

Components del jurat

A- Per a les categories de Benjamins i Alevins.
-Un delegat Federatiu
-Un president de jurat
-Caps de pista per a la POR i la PTV
-Jutges titulats suficients per cobrir totes les proves (mínim 3 jutges aliens al C.O.)
D- Qualificacions mínimes requerides
PROVES
Benjamins
Alevins

PRESIDENT DEL JURAT
Territorial
Territorial

JUTGE

CAP PISTA (POR/PTV)

Territorial
Territorial

Territorial
Territorial

Els procediments de qualificació, promoció, i habilitació, estan definits a la web de la federació, a
l'apartat: Oficials de competició
E- Funcions dels jutges assessors vocals del Jurat del Camp
Sota l'autoritat del President de jutges, jutgen les proves següents:
-PAR
-PTV
4.

COMPETIDORS

4.1.

Drets de sortida per cada dia de competició

-Tots els competidors han d’estar federat con Llicencia de Competidor tramitat pel FCH i el nivel de
Galop que corresponent a la seva categoría.
-Cada competidor pot sortir un sol cop per cada concurs
- Tots els genets entraran a pista de manera autónoma.
A- Presentació veterinària
La persona que presenta al poni ha de vestir un pantaló, polo amb coll o camisa, i sabates tancades.
B- POR
La vestimenta és lliure, però ha d'estar adaptada a la disciplina.
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C- Prova d'Aires i PTV
L'ús de botes o polaines és obligatori a aquestes proves.
L'ús d'armilla protectora homologada és obligatori.
L'ús de dorsal és obligatori, i és necessari portar la numeració adjudicada per l'organització.
5.

PONIS

5.1.

Drets de participació/sortida

En totes les categories, els ponis han d'estar federats amb la llicència tramitat pel FCH (LAC)
Els ponis estan autoritzats en un mateix dia a:
-2 sortides dins d'una prova de TREC infantil més 1 sortida justificada a causa de lesió durant el
concurs o el transport cap al concurs. Per que aquesta justificació s’accepti, el poni es presentarà a
revisió per el President del Jurat. Un poni completarà 3 sortides com a màxim en un sol concurs.
Segons l'edat:
PROVES
CATEGORIES
MÍNIM D'EDAT
6.

Benjamins
A B, C i D
5 anys

Alevins
B, C, D i E
5 anys

NORMES TÈCNIQUES

6.1. Repartició de punts per prova
LES PUNTS MÁXIMS QU’ES PODRAN OBTENIR PER PROVE SERÀN 320, REPARTITS EN EL SEGÜENT
MANERA
A- Per a les proves individuals i per equips: BENJAMINS
–
Presentació del binomi......................20 punts
–
POR................................................150 punts
–
PAR................................................50 punts
–
PTV................................................100 punts
Màxim de puntuació que es pot obtenir entre totes les proves: 320 punts
B- Per a les proves individuals i en equip: ALEVINS
–
Presentació del binomi...................20 punts
–
POR..............................................150 punts
–
PAR............................................... 50punts
–
PTV................................................100punts
Màxim de puntuació que es pot obtenir entre totes les proves: 320 punts
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6.2.

Presentació i control de l'equip

A- Criteris d'avaluació
Per a les proves Benjamin i Aleví:
–
Ponis: bon estat general, neteja, estat dels cascs i de la guarnició......8 punts
–
Llista de competidors i ponis/cavalls..............................................................8 punts
–
Nota conjunta genet & material.........................................................................4 punts
–
Màxim de punts que es poden adquirir...........................................................20 punts
El resultat obtingut s'escriurà sobre el full de presentació del jutge.
B- Llista de competidors i de ponis (originals o fotocòpies llegibles)
–
–
–
–

Document d'identitat del competidor, autorizació dels pares o tutors i certificat mèdic.
Document d'identificació de l'èquid
Llicència federativa
Capçada i ramal

6.3. POR
A- Velocitat
En les categories Benjamí i Aleví la POR es fa sense cavall i per dins el centre. La velocitat es regirà
per un temps òptim que mesurarà el traçador. Per calcular-lo el traçador cornometrarà el que tarda
en completar el recorregut correcte a PAS tranquil.
El temps òptim s’haurà de comunicar als participants abans de la prova.
En Campionats, els traçadors de les proves serán designats per la FCH.
B- Distàncies
1- Distàncies a la POR:
DISTÀNCIES POR DE DIA

PROVES
Benjamí

Fins a 0.5 km

Aleví

Fins a 1 km

C- Normes tècniques
Benjamins
Fitxa de ruta

Dibuixos, fotos, pla de terreny

Alevins
Dibuixos, fotos, pla de terreny
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Lectura
mapes

de Camins oberts corrresponents
a un mapa del terreny sense
dificultat
topogràfica,
utilitzant principalment, els
punts cardinals

Camins oberts corrresponents
a un mapa del terreny sense
dificultat
topogràfica,
utilitzant principalment, els
punts cardinals

Azimuts en No
ruta
Recorregut
Si, màxim 4 situades als punts
de les balises importants dins d'un espai
determinat i segur

No

Azimuts
línia

No

en

No

Si, màxim 5 situades als punts
importants dins d'un espai
determinat i segur

A totes les proves no hi ha possibilitat de posar controls fora de l'itinerari o controls trampa.

SALA DE MAPES
És necessàri un rellotge oficial dins la sala de mapes, ha de ser un rellotge gran amb numeres aràbics
on tothom pugui veure el temps quan el necessiti.
El temps en que un participant romandre dins la sala de mapes serà de 10 min. per a Benjamí y 7
minuts per a Aleví
A categoría Benjamí es utiliza ortofotos de escala 1:2500 acords a la realitat actual del terreny amb
els edificis i instal.laciones marcats i identificats.
S'ha de tenir cura de que les còpies del mapa siguin d'una qualitat que permeti als genets marcar el
traçado facilment, sin que se puede borrar etc
El mapa màster estarà fixat a la taula
Un cop finalitzat el traçat el competidor ha de retornar a la sala de mapes, on entregarà la seva fitxa
de ruta al jutge de fi de recorregut.

D- Punts de penalització
1.

Proves

5

Reglament Infantil de T.R.E.C. 2019
PENALITZACIÓ
Penalització de temps

NÚMERO DE PUNTS

Pèrdua de la targeta de ruta

Descompte de 100 punts sobre la puntuació
obtinguda per l'últim classificat en la prova de
POR.

PENALITES
Pénalités per secció

-1 punt per minut (arrodonit a la lectura més
propera al minut) de retard o d'avançament
partint de la base del temps òptim

NOMBRE DE POINTS
-30 punts per un Control/baliza no encontrada
-30 punts per a no apuntar un control pel qual
s'hagi passat.
-30 punts omitir o error en altres execicis anotats
en la hoja de ruta.

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.
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6.4.

PAR

A.- Proves

Cada transició estarà fitada per una porta de dues banderes del color pertinent (verd al pas, groc al
trot, vermell al galop)
L’espai entre banderes de cada porta ha de ser de 2 metres.
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6.5.

PTV

A- Obstacles
El recorregut inclou 10 obstacles d'acord amb el nivell de competència, tant poden ser naturals com
simulats.
Aquests obstacles seran escollits de la llista de dificultats permeses per a menors en el Reglament
de TREC RFHE.
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 intent s'ha
de passar al següent obstacle.
Els obstacles de potència es disposaran a la alçada que correspongui a cada categoria.
La lista de dificultats de la PTV es pot consultar a la web de la FCH per a les dades tècniques.
En Campionats els traçadors de la prova sera designat per la FCH.
B- Distancies i velocitats màximes

PROVA
VELOCITAT
DISTÀNCIA

Benjamins
6 km/h
0,3 a 0,8 km

Alevins
8 km /h
0,5 a 2 km

El cap de pista de la PTV pot adaptar les velocitats per als ponis A.
La distancia mínima entre dificultats será de 18m, en el cas de les dificultats dels grups 3 i 5, la
distància es pot reduir a 10 m tant entre ells com des d'ells fins a dificultats en altres grups

C- Avaluació
Cada obstacle té una puntuació de 10 punts segons el varem i les disposicions dels jutges:, es pot
arribar a un màxim de 100, punts.
En un obstacle, el total de puntuació no pot ser negatiu.
Un obstacle intentat però no realitzat, té una puntuació de 0 punts.
Els punts de penalització per passar-se del temps, seran descomptats del total de punts de la PTV
segons les normes següents:
–
el primer minut passat després del temps acordat, descompta 5 punts.
–
El segon minut passat després del temps acordat, descompta 10 punts.
–
El tercer minut passat després del temps acordat, descompta 15 punts suplementaris, és a
dir 30 punts.
–
En qualsevol cas, la penalització per temps no podrà passar dels 30 punts.
–
En qualsevol cas, el cronòmetre no s'aturarà sense la decisió del jutge.
–
Tot competidor que realitza la PTV en un temps superior al doble del temps màxim acordat,
tindrà un zero.
–
El total dels punts de la PTV no pot ser negatiu.
Exemple: Si el temps permès és de 8 minuts:
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Un competidor fent la seva carrera en 8 '00 no serà penalitzat ".
Un competidor fent la seva carrera en 8 '01 "serà penalitzat de 5 punts.
7.3.

POR

A- Velocitats
La velocitat de desplaçament per tram està imposada pel traçador.
-marcades amb un signe a l'inici de cada tram de control de manera visible per al competidor
-constants al tram considerat.
Excepcionalment, una velicitat inferior a les velocitat reglamentàries poden ser aplicades pel cap de
pista de la POR.
La velocitat mitjana de la POR és calculada en funció dels temps ideals de totes els trams.
Les velocitats mitjanes estan definides per cada nivell de competició.
B- Itineraris
L'itinerari es comunica a cada competidor per mitjà d’una representació gràfica d’una transparencia
de mapa/foto aèria a escala 1/2.500
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'existencia o no d'un camí , és indiferent.
D- Sala de mapes
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 excepte amb
la persona que el CO hagi designat per aclarar dubtes dels participants.
En ambos categories el participant que rebi ajuda, se’l penalitzarà amb un descompte de 100 punts
sobre la puntuació obtinguda per l'últim classificat en la prova de POR.
Les úniques persones que podrán estar dins la sala de mapes durant la prova són:
E- Línia de sortida
Situada a la sortida de la sala de mapes, consta de dues banderes una blanca i una vermella.
La velocitat del primer tram es marca a un panell situat a la sala de mapes.
F- Controls de pas
Els controls de pas poden estar instal·lats sobre la POR. Poden estar situats dins o fora de l'itinerari.
Un competidor no pot rebutjar la validació del jutge de punt de control.
La presència d'un controlador (jutge) És opcional per a totes les proves.
El control pot estar validat per:
–
–

la donació d'un tiquet de pas
la marca amb un tampó, com a una cursa d'orientació, sobre el full de ruta del competidor o
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sobre un altre suport.
El controlador no pot parar a un competidor a un control de pas més del temps que faci dalta per a
la donació del tiquet.
Tot competidor que arriba a un control de pas, no pot tornar per l'itinerari ja fet.
Si dos o més competidors, arriben al mateix temps, el controlador haurà de donar els tiquets segons
l'ordre d'arribada i els deixarà sortir d'inmediat.
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 varies vegades un competidor.
G- Control d'arribada
El control d'arribada és desconegut pels competidors. Pot estar situat en tot l'indret de l'itinerari.
Els fulls de ruta dels competidors es remeteixen definitivament als controladors.
Després del control, els competidors són liures de trobar-se als estables en el temps que vulguin i
per l'itinerari traçat o indicat.

H- 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 la sala de mapes.
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 presenta al control d'arribada, ni al control de fi d'itinerari, serà eliminat de
la prova.

7.4.

PAR

A- Prova
Aquesta prova és per demostrar que el genet d'exterior és capaç de fer conservar l'aire demanat al
seu poni.
La prova té 5 fases:
-1: 10m al pas
(zona de transició de
-2: 15m al trot
(zona de transició de
-3: 20m al galop
(zona de transició de
-4: 10m de pas
(zona de transició de
5: 15m de galop

5m)
10m)
20m)
15m)
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Aquesta prova s'ha de realitzar en un espai tancat, tipus una carrera.
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 pàgina 7
Nota:
Per cada una de les 5 zonas de aire de la prova, els competidors obtenen un 10 si:
–
mantenen l'aire demanat
–
passen per les portes
–
ni toquen i / o es surten del corredor.
En cas de no respectar una d'aquestes condicions, la puntuació és 0.
Si el participant s'atura, retrocedeix o surt del corredor no pot continuar i és retirat de la prova,
comptabilitzant només els punts obtinguts fins a aquest moment. S'aplica igual en zones d'aire i
zones de transició
La caiguda del genet a la PAR suposa 0 punts en la fase. El genet ha de sortir de la fase a peu i ha
de tenir un informe favorable dels serveis mèdics del concurs per a seguir en la competició.
7.5.

PTV

A- Reconeixement
El recorregut de la PTV es fa a peu, sense poni, pels competidors.
L'horari d'obertura i de tancament del reconeixement es fixa pel Cap de Pista.
B- Sortida i Arribada
És precís que les línies de sortida i arribada estiguin marcades per banderins, al igual que els
obstacles del recorregut, tant s'hagin de passar muntats o a peu.

C- 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 de dificultats
pla del recorregut, assenyalant amb colors els diferents nivells, i el número de cada dificultat.
El temps acordat per a la seva realització

Els dificultats han d'estar numerats i marcats amb els banderins: bandera vermella a la dreta, i
blanca a l'esquerra. I el número ha d'estar situat en una placa sota la bandera vermella.
Cada dificultat només pot figurar un cop dins del recorregut, però si que espoden utilitzar varies
vegades el mateix estic de dificultat.
Els aires per encarar els dificultats i entre dificultats, són lliures. Excepte en casos particulars definits
pel cap de pista.
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LA línia de sortida o d'arribada no pot ser passada més d'una vegada en el sentit correcte, al igual
que els dificultats del recorregut.
D- Rebuig voluntari d'un dificultat
Un competidor que decideix no fer un dificultat ha de:
–
–
–
–

parar
presentar-se al jutge d'aquell dificultat
indicar que no passarà aquell dificultat
esperar la confirmació del jutge abans de continuar el recorregut

E- 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
atribuit al genet que atrapa.
F- Definicions
1.
Rebuig: parada seguida inmediatament d'un salt, no està penalitzada. Si el poni fa un pas
cap al costat o recula, serà un rebuig.
Després d'un rebuig, si el competidor hi torna sense èxit o el poni és portat de nou a la dificultat
després d'haver reculat i aquest es para o recula de nou, es tracta d'un segon rebuig i així cada
vegada.
2.
Refús: Quan el poni portat a una dificultat evita passar-lo.
3.
Volta: el competidor serà penalitzat per fer una volta quan torna a retraçar el recorregut que
ha fet per encarar a la dificultat. 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 a la dificultat al poni.
4.
Caiguda: Un genet a cavall es considera que cau, quan hi ha una separació involuntària del
cos respecte el seu poni , de tal manera que necessita muntar de nou.
La caiguda del genet a la PTV suposa 0 punts en la fase. El genet ha de sortir de la fase a peu i ha
de tenir un informe favorable dels serveis mèdics del concurs per a seguir en la competició.
Pèrdua d'equilibri del genet peu a terr: Un genet a peu es considera que ha perdut l’eqilibri
quan ha anat a terra involuntàriament quan intentava reequilibrar-se.
Un poni es considera que cau quan les seves espatlles i el seu maluc toquen el terra o van a parar
sobre una dificultat.
Es paralitza el recorregut i el genet ha de sortir a peu. El cavall ha de tenir un informe favorable
dels serveis veterinaris per poder continuar en la competició.
La caiguda del cavall a la PTV suposa 0 punts en la fase.
5.
Error de recorregut rectificat: Es considera error de recorregut rectificat quan el genet
modifica el traçat entre dos dificultades amb l'objectiu de minimitzar la tecnicitat proposada pel cap
de pista. El no respectar el recorregut és una falta de recorregut rectificat.
6.
Error de recorregut:
- Quan el binomi no compleix el recorregut fixat
- Quan el binomi no passa les dificultades o les línies de sortida o arribada en l'ordre indicat.
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- Quan el binomi passa una dificultat amb banderins que no forma part del recorregut.
Una dificultat intentat però no realitzat no es considera un error de recorregut.
Tot error de recorregut no rectificat, representa un total de 0 en la PTV.

8.

PENALITZACIONS

Són eliminats de la prova:
–
genets que no es presentin al control veterinari inicial
–
genets els quals els seus ponis o cavalls hagin estat descartats pel veterinaries
–
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 no puguin resoldre un ferrament segons el nivell de la prova
–
genets que modifiquin o canviin les guarnicions del poni
–
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
–
tot equip que acabi amb menys de tres genets.
Són eliminats de una prova:
- Genets que es presentin més tard de l’hora oficial a una de les proves i no presentin una
excusa raonable.

9.

MUNTA PERILLOSA

És considera que hi ha munta perillosa quan el genet (segons el judici d’almenys dos jutges) no té
el control necessari sobre el seu poni per realizar la prova i posa en perill la integritat del binomi i la
dels altres participants, jutges ajudants o públic assistent. Al genet que munti de manera perillosa
se li impedirà seguir i será eliminat de la prova i per tant del concurs.
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