LLIGA de DOMA + CONOS d’ENGANXE
de la FCH 2020
NORMATIVA

1. NORMATIVA GENERAL: S’aplicarà:

a. Reglament d’Enganxes de la RFHE
b. Reglament d’Enganxes de Proves de Doma
c. Reglament d’Enganxes de Proves de Conos
d. Normativa especial disposada a continuació:
En totes les eventualitats que no es recullin en aquests reglaments i normes, serà el Jurat
el responsable de prendre una decisió amb esperit esportiu.
2. LLICÈNCIES I EDATS MÍNIMES:
-

Els cotxers menors d’edat, cal que duguin un groom major d’edat i aquest haurà
de tenir el galop 4 d’enganxe.

-

Els cotxers majors d’edat han de dur un groom com a mínim de 14 anys. Els
cotxers adults caldrà que tinguin el galop 4 d’enganxe. Aquells que no el tinguin,
podran participar en els concursos de la lliga fora de classificació (els seus
resultats no sumaran punts per la lliga ni es tindran en compte per la classificació
oficial de la prova del dia)

-

És vàlida qualsevol llicència que actuï en el territori català en cas d’accident. Tot i
que per entrar a la classificació oficial de la prova cal tenir la llicència de
competidor territorial o nacional tramitada a través de la FCH. (amb la llicència de
turisme eqüestre es podria participar però no entrar a la classificació oficial).

-

L’edat mínima dels cavalls per a participar a aquestes proves serà de 4 anys, tant
en la modalitat de tronc com en la de llimonera.

3. CARRUATGES: Per a aquesta competició, l'ideal és el carruatge de presentació,

tot i que s'admeten maratons amb rodes massisses o pneumàtiques, tot i que el
carruatge es tindrà en compte a l'hora de puntuar la presentació.

4. VESTIMENTA: És recomanable la utilització dels casc, tot i que en la prova de

doma també s'admeten barrets de presentació. També és recomanable vestir
elegant amb el davantal, tot i que també es permetrà vestir més esport. La
vestimenta es tindrà en compte a l’hora de puntuar la presentació. En qualsevol
cas és obligat l'ús de guants. Aquesta normativa és tant pel cotxer com pel groom.
5. CAVALL: És recomanable dur el cavall trenat tot i que no és obligat. La presentació

del cavall es tindrà en compte a l'hora de puntuar la mateixa. Està prohibit la
utilització de qualsevol protecció a les extremitats durant la prova.

1. NORMATIVA ESPECÍFICA DE LA LLIGA de DOMA + CONOS d’Enganxes FCH
a. Un cotxer podrà participar amb diferents cavalls al llarg de les proves, ja
que el que puntua és el cotxer.
b. Un mateix cotxer pot competir a la categoria de tronc i a la de llimonera
en una mateixa prova i puntuar amb els dos enganxes.
c. Un mateix cotxer pot participar amb dues llimoneres o amb dos troncs en
la prova del dia, però en aquest cas cal que indiqui abans de començar,
amb quin dels dos enganxes vol puntuar per la lliga. La primera sortida la
farà amb l’enganxe que puntuï per la lliga.
d. Els cotxers poden fer de groom i els grooms de cotxers.
e. A les pistes d’escalfament, en els carruatges només hi podrà haver els
cotxers i els grooms pertinents.

2. CRITÈRIS DE PUNTUACIÓ:
La competició consta de tres proves puntuables, més la final. El guanyador de la Lliga
serà el cotxer que major puntuació obtingui sumant les tres millors puntuacions
obtingudes de totes les proves. (per a puntuar per la final cal participar a les dues proves, tant a la
de doma com a la de conos)

Per a saber la classificació de cada prova, es comptabilitzaran conjuntament els
resultats de la prova de Doma i de la de Conos tal i com es fa en els concursos
complets.
Només optaran a la classificació final de la lliga, aquells cotxers que participin el dia de
la final.
1ª prova: 1 març (CECGI)
2ª prova: 31 maig (CECGI)
3ª prova: 21 juny (La Vinya)
Final: 8 novembre (CECGI)
La puntuació en cada prova serà:

La puntuació a la FINAL serà:

1r classificat: 10 punts

1r classificat: 20 punts

2n classificat: 8 punts

2n classificat: 16 punts

3r classificat: 7 punts

3r classificat: 14 punts

4t classificat: 6 punts

4t classificat: 12 punts

5è classificat: 5 punts

5è classificat: 10 punts

6è classificat: 4 punts

6è classificat: 8 punts

A partir d’aquí 3 punts a tots

A partir d’aquí 6 punts a tots

- Els participants retirats i desqualificats en una prova no obtindran cap punt en la prova,
però sí que podran optar a la classificació final de la lliga.

3. DESEMPATS
a. A les Proves: En cas d’empat en alguna de les proves, desempatarà la nota

de Guia i si segueix l'empat, es recorrerà a la nota de presentació.
b. A la Classificació Final: Si hi hagués igualtat de punts, desempata la millor

mitja de la final. Si l'empat segueix, desempata la millor nota de guia de
la final i si tot i així persisteix l'empat, la nota de presentació serà la que
desempatarà.

4. INSCRIPCIONS
L'import de tots els concursos de la lliga serà de 30€ per a la prova de doma i 30€ per a la
prova de conos. Per aquells participants que s'inscriguin a les dues proves, l'import de la
matrícula serà de 50€ per ambdues.

