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MARTIRIÀ

Reglament Concurs.
Tanca Burros

BANYOLES

Aquesta prova neix el 2017 de la voluntat de portar les disciplines de treball amb bestiar,
agrupades dins el western, al nostre terreny amb animals de casa nostra i molt representatius de
la Fira de Sant Martirià: l’ase català.
Per altra banda volem apropar una disciplina divertida, que desenvolupa l’enginy i l’habilitat i
requereix el treball conjunt de tots els membres l’equip a la comarca.
Bases per la participació al Tanca burros de la Fira de Sant Martirià de Banyoles.
1. Disciplina:
a) Un ramat d’ases catalans a la pista, que a l’inici de la prova estarà situat en un extrem de la
mateixa.
b) A l'extrem contrari un corral amb tres costats i el quart obert, a la banda oposada a la pista
c) Cadascun dels ases portarà un dorsal amb una numeració a cada costat
d) Els participants han d’estar al costat oposat d’on són els ases a l’inici de la prova i no
es poden moure ﬁns que el jutge determini el dorsal escollit i doni la sortida
e) Els tres participants han de separar el dorsal escollit i portar-lo a dins el corral
f) La resta d’ases no han de superar la línia imaginària de la meitat de la pista, quedant sempre a la
meitat on eren en el moment de començar la prova
g) La prova és amb temps. L’equip guanyador serà el que aconsegueix guardar l’ase, sense que el
ramat superi la línia central en el millor temps.
2. Participants:
a) Poden participar un màxim de cinc equips per centre hípic.
b) És obligatori l’ús del casc en totes les categories.
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c) Categories:
a. Juvenil – genets i amazones d'entre 12 i 16 anys
b. Adulta - genets i amazones a partir de 17 anys
En cas d’equips mixtes pel que fa a les edats, concursaran en la categoria majoritària. En la
puntuació el jutges podran ponderar respecte les edats per sobre de la categoria corresponent.
3.Inscripcions
a) Caldrà omplir el full adjunt amb les dades de cadascun dels participants.
b) Es podran fer les inscripcions ﬁns el dia 5 de novembre personalment a l'oﬁcina de Cal
Moliner de Banyoles o via correu electrònic a l'adreça cavalls@ﬁrasantmartiria.com
c) Caldrà la presentació de la LAC dels cavalls i l’assegurança de responsabilitat civil a
tercers el mateix dia del concurs abans de l’inici.
d) Es demana que els participants estiguin federats.
4.Participació i premis
a) Els equips disposaran d'una pista annexa a la pista central on podran realitzar l'escalfament
abans de la seva participació. Cada equip haurà d'estar a punt quan se'l cridi a pista.
b) S'enviarà a cada centre participant la graella de sortida prèviament al dia del concurs.
c) S’atorgarà una medalla participativa a cada un dels participants un cop acabat el
concurs.
d) Es recomana l’ús d’equips de treball amb bestiar (muntures vaquera o western)
e) S’atorgarà un trofeu al guanyador de cada categoria al ﬁnal del concurs.
5.Jutges i puntuació
a) Els jutges del concurs seran els assignats per l’organització.
b) La valoració de cada equip es farà d'acord amb els següents criteris: entrada de l’ase a
la cleda, cap altre dorsal del ramat supera la línia central en cap moment i millor temps en
l’execució
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c) La decisió dels jutges serà inapel·lable.
d) Penalitzacions:
-

Es penalitzarà els participants que tractin amb violència els animals amb la ﬁnalització
immediata de la prova.
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