NORMAS D’ENGANXES DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’HÍPICA 2018

02/2018

PREAMBUL
Es segueix el:
-

Reglament RFHE d’Enganxes

-

Reglament veterinari i disciplinari

-

Normativa per als CAN1 * indoor d’Enganxes

Hi s’incorporen unes normes especials aquí disposades.
(Totes les eventualitats que no es recullin en aquests reglaments i normes,
serà el Jurat el responsable de prendre una decisió amb esperit esportiu,
basant-se amb els reglaments de la RFHE.)

EL CODI DE CONDUCTA FEI I EL BENESTAR DEL CAVALL
Es objectiu de la FEI-RFHE, i FCH que totes les persones implicades en l'esport eqüestre
compleixen amb el codi de benestar del cavall, sent aquest l'objectiu primari. El
benestar del cavall mai ha d'estar subordinat a influències competitius o comercials.
Els següents punts han de ser respectats
1 . Benestar general:
➢ Bon maneig del cavall
Mitjan l'alimentació ha de ser compatibles amb les millors pràctiques de maneig del
cavall. Neteja i farratge de bona qualitat de fenc, menjar i aigua sempre disponible per
al cavall.
➢ Mètodes de entrenament
Els Cavalls hauran de passar només formació que coincideixen amb les seves capacitats
físiques i la seva maduresa en les respectives disciplines. No haurien de sotmetre's a
mètodes abusius o causar por o estrès.
➢ Ferratje i aploms
La cura dels peus és important. Claus i ferradures cal ser ajustat de manera que no
causin risc de lesions o dolor.
➢ Transport
Durant el transport, els cavalls han de ser totalment protegits contra lesions i altres
riscos per a la salut.
Els vehicles hauran de ser segurs, estar ben ventilats i en bones condicions,
desinfectats regularment i conduïts per personal adequat. Els cuidadors han d'estar
sempre disponibles per atendre els cavalls

➢ Viatges
Tots els viatges han de ser planejats amb cura per als cavalls, permetent períodes
regulars de descans, amb accés a aliments i aigua, d'acord amb les directrius actuals de
la FEI
2. Buen estado para competir:
➢ Aptitud i competició
La participació en la competició ha de ser restringida a cavalls i atletes en bones
condicions físiques. els
cavalls han de tenir temps de descans adequat entre la competició i
l'entrenament; els períodes de
descans hauran de ser majors després d'un viatge.Aptitud y competición
.
2 . Bones condicions per competir:
➢ l'aptitud i competició
La participació en la competició ha de ser restringida a cavalls i atletes en bones
condicions físiques. Els cavalls han de tenir temps de descans adequat entre la
competició i l'entrenament; els períodes de descans hauran de ser majors després d'un
viatge.
➢ estat de salut
Cap cavall considerat incapaç de competir, podrà fer-ho. El veterinari ha d'informar en
cas de qualsevol dubte.

➢ Dopatge i Medicació
Qualsevol acció o intent d'ús de dopatge és il·lícit, l'ús de medicaments
constitueixen un problema greu del benestar del cavall i no serà tolerat. Després de
qualsevol tractament veterinari, s'ha de permetre suficient temps per a la
recuperació completa abans de la Competició.
d) Procediments Quirúrgics
No s'ha de permetre qualsevol procediment quirúrgic que amenacen el benestar
del cavall de competició o la seguretat d'altres cavalls o Atletes.
e) Embarassos / Lactància
Les eugues no podran competir després el seu quart mes d'embaràs, o amb poltre
de rastra.
f) Mal ús de l'Ajudes
L'abús d'un cavall utilitzant ajudes naturals o artificials (fuets, esperons, etc.), és
intolerable.
.
3. La competició no ira a costa del benestar del cavall:
➢ àrees de competència
Els cavalls s'ha entrenat i competirà en superfície adequada i segura. Obstacles i

condicions de competència s'ha dissenyat d'acord el benestar del cavall.
➢ superfícies
Totes les superfícies de terra on els cavalls a peu, entrenar o competir d'estar
dissenyats i
mantingut de així que per reduir els factors que podrien causar lesions.
➢ climatologia Extrema
Les Competicions no han de realitzar-se en condicions climàtiques extremes
que poden comprometre el benestar o la seguretat del cavall. Deuen preveure
sistemes de refredament i equips d'atenció als cavalls després de la competició
confinament en concursos
➢ Estabulació en els concursos
Els Estables han de ser segurs, higiènics, còmodes, ben ventilats i de mida
suficient al tipus del cavalls.
Aigua i àrees de rentat han d'estar sempre disponibles.
4 . Tracte Humanitari dels Cavalls
➢ Tractament veterinari
Experts veterinaris han d'estar sempre disponibles en un concurs. Si un cavall
es lesiona o s'esgota durant una competició, l'Atleta ha de deixar de competir i
s'ha de realitzar una avaluació veterinària.
➢ Centres de Referència
Quan sigui necessari, els cavalls han de ser traslladats en una ambulància i
transportats al centre de tractament pertinent més proper per a més avaluació
i teràpia. Els Cavalls lesionats se'ls han de donar tractament complet i atenció
suport abans de ser traslladats.
➢ Lesions en competició.
La incidència de les lesions sofertes en la competició ha de ser vigilada. Les
condicions de la superfície, la freqüència de les competicions i qualsevol altres
factors de risc han de ser examinats amb cura per indicar maneres de
minimitzar les lesions.

➢ Eutanàsia
Si les lesions són prou greus pot ser que es necessiti que un cavall sigui
sacrificat per raons humanitàries per un veterinari tan aviat com sigui possible,
amb l'únic objectiu de minimitzar el sofriment.
➢ Retirada
Els cavalls han de ser tractats amb grat i afecte quan es retiri de la competició.
5 . Educació:
La FEI insta a tots els involucrats en l'esport eqüestre a assolir els més alts nivells
possibles d'educació en les àrees de coneixements rellevants per a la cura i maneig
dels cavalls de competició.

Aquest codi de conducta per al benestar del cavall pot ser modificada de tant en tant i
les opinions de tots són benvingudes. Es prestarà particular atenció a nous resultats de
recerca i la FEI encoratja més finançament i suport per als estudis del benestar.
ooooooooooooooooooooooooooooooo

1. LLICÈNCIES
Tots els Cotxers i Grooms hauran d'estar en possessió de la llicència federativa de l'any
en curs territorial o nacional tramitada per la FCH i els seus cavalls comptar amb llicència
anual cavallar, territorial o nacional tramitada per la FCH.

2. EDATS MÍNIMES de cotxers i grooms
S'estableix l'edat mínima dels Cotxers i Grooms de la següent manera:
-

Llimoneres:
o Ponis: Cotxer de mínim 12 anys amb groom major de 18 anys.
o Cavalls: Cotxer de mínim 14 anys amb groom major de 18 anys.

-

Tronc:
o Ponis: Cotxer mínim 14 anys amb groom major de 18 anys.
o Cavalls: Cotxer mínim 16 anys amb groom major de 18 anys.
o Un Cotxer major d’edat,( 18 anys ) pot anar amb un grom de mínim 14
anys.

-

Quartes:
o Un Cotxer de 18 anys amb groom major de 14 anys.

Menors: Els Cotxers menors de l'edat mínima, només podran participar en llimoneres i/o
troncs de ponis amb groom major de 18 anys i autorització paterna.

3. EDAT CAVALLS en totes les categories
- Cavalls i ponis 4 anys mínims (complerts) per a proves de doma i conus
- Cavalls i ponis 5 anys mínims (complerts) per a proves de marató i indoors (amb
obstacles)
-

Pel Campionat de Catalunya l’edat mínima per a competir en la categoria de
troncs és de 5 anys i per competir a la categoria de llimonera 6 anys.

Si el Jurat considera que el cavall no està preparat per a realitzar la prova podrà
desqualificar-lo, retirant-lo de la competició , en qualsevol moment.

4. COTXES
- Doma i Conus: Per a totes les competicions territorials 0* i 1* (excepte les proves
oficials del Campionat) s'admet qualsevol cotxe amb rodes massisses o pneumàtiques,
que la mesura de la petjada exterior de les rodes de l'eix posterior sigui com a mínim
125 centímetres.
En les proves oficials del Campionat, cal que sigui un carruatge de presentació o
qualsevol altre, sempre i quan les rodes siguin dures, amb la petjada exterior que
estableix el Reglament d’Enganxes de la RFHE
-

Marató: Per a totes les competicions territorials 0* i 1* (excepte les proves

oficials del Campionat) s'admet qualsevol cotxe amb rodes massisses o pneumàtiques,
que la mesura de la petjada exterior de les rodes de l'eix posterior sigui com a mínim
125 centímetres.
En les proves oficials del Campionat, cal que sigui un carruatge de marató, amb les rodes
dures i que la petjada exterior sigui la que estableix el Reglament d’Enganxes de la RFHE

5. LA COMPETICIÓ
- Cotxers: Un Cotxer podrà participar amb diferents cavalls tant en diferents proves
com en la mateixa. En el cas del Campionat podrà sortir amb més d’un cavall però abans

de la primera sortida haurà de comunicar al President del Jurat, amb quin vol puntuar
pel Campionat i amb aquest realitzarà la primera sortida.
-

Grooms:
o Categories de llimonera i tronc, obligatori comptar amb un groom.
o En la categoria de quartes seran obligatoris 2 grooms.
o Es permet que un groom pugui sortir amb més d’un Cotxer (excepte en
les proves oficials del Campionat de Catalunya). Durant el Campionat
només es podrà compartir groom en les proves de doma i conos.
o Els Cotxers poden fer de groom d’altres Cotxers, sempre sortint primer a
pista com a Cotxer. (excepte en les proves oficials del Campionat)

6. PRESENTACIÓ en proves de doma i conus
La presentació haurà de ser d'acord amb l'estil del cotxe, sent requerits:

-

Pantalons llargs, (No “Texans”) Els pantalons curts o pirates estan prohibits.

-

Armilla o dessuadora amb coll.

-

Casc protector, ben cordat, obligatori i protector d'esquena facultatiu,
correctament conjuntat entre Cotxer i Groom.

-

Camises amb mànigues llargues i colls.

-

Està prohibida tota la roba extravagant.

-

Fuet al cotxe, tot i que el seu ús és opcional.

-

L’ incompliment de la presentació es penalitzarà amb 5 segons.

7. NORMES GENERALS
- En les competicions de més d’una prova, els participants retirats i/o desqualificats
en una prova concreta no podran optar a la classificació final, però sí a les classificació
de les altres proves.
- L'ordre de sortida es determinarà per sorteig, (excepte en els casos que calgui
respectar alguna incompatibilitat entre els participants).
-

En cas d'empat en alguna de les proves indoor (després de realitzar les dues

mànigues) se li donarà com a millor classificat al competidor que menys temps acumuli
en la segona mànega; si persisteix l'empat, queda millor classificat el que menys
penalitzacions hagi obtingut en la segona mànega sense comptar el temps realitzat.

8. PENALITZACIONS GENERALS pels indoors de 0* i 1*
-

Prendre un obstacle sense la seqüència correcta. Eliminació a la màniga.

-

Ajuda exterior física és eliminació

-

Passar una porta de "cons o marató" si el groom està peu a terra, són 10 segons
de penalització per cada porta.

-

Bolcada en qualsevol part del recorregut; eliminació.

-

No aturar-se després del segon toc de campana; eliminació.

-

Passar una porta abans de començar la prova; eliminació.

-

No prendre la sortida dintre dels 45 segons de sonar la campana, començaria a
comptar el temps del recorregut.

-

Prendre la sortida abans de sonar la campana 10 segons de penalització i tornar
a començar.

-

Cada bola enderrocada 5 segons.

-

Enderrocar una part d'un obstacle de cons, tot i que ja estigués franquejat fins i
tot part del mateix enderrocat ; 5 segons.

-

Enderrocar una part d'un obstacle que encara no s'ha abordat; 5 segons i 10
segons més (aturar el crono mentre es reposa)

-

Cotxer peu a terra (màxim 2 vegades), 20 segons per cada vegada. La tercera
suposarà l'eliminació.

-

Groom peu a terra: cada vegada 5 segons, sense límit.

-

Si el cavall passa alguna de les extremitats entre les bares i/o els tirants, cal
aturar el carruatge, el groom baixar per solucionar el problema penalitzant 5
segons més el temps que tardi i si s’avisa al cotxer i tot i així no para, eliminació
directe.

-

Refús o desobediència per tercera vegada; eliminació.

-

L'ús excessiu de la fusta o fuet segons el parer del president del jurat;
desqualificació.

-

A les proves de doma i conus si el groom dóna indicacions al cotxer, això suposa
l’eliminació directe.

-

En les proves de doma i conus és obligatori dur la fusta a la mà.

9. CONDICIONS ESPECÍFIQUES PEL CAMPIONAT DE CATALUNYA
-

Proves Oficials del Campionat
o Tots els cotxers hauran de tenir el galop 5 d’enganxes

-

Proves Open
o Tots els cotxers hauran de tenir el galop 4 d’enganxes

-

Proves Infantils
o Els menors de 14 anys podran participar a les proves de doma a la reprise
3 i a la prova de conus sense tenir cap galop. Aquestes proves tindran la
mateixa categoria que les proves Open.

