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Reglament Torneig
de salt de la Fira Sant Martirià

BANYOLES

Torneig de salt
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.
1. Torneig
Categories – les alçaces previstes seran les següents:
0,20 m - 0,40 m - 0,60 m - 0,80 m - 0,90 m - 1 metre - 1,10 m - 1,20 m - 1,30 m
2. Puntuació – puntuaran tots els genets que acabin el recorregut.
3. Sortides a pista:
a) cada binomi podrà realitzar 2 sortides a pista en alçades diferents
b) cada cavall podrà realitzar ﬁns a 4 sortides a pista en les alçades de 0,20 i 0,60
metres
c) cada cavall podrà realitzar ﬁns a 3 sortides a pista en les alçades de 0,60 i 0,80
metres
d) a partir de 0,90 les sortides a pista per cada cavall es limitaran a 2
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e) en cas que un mateix cavall es vulgui inscriure en categories diverses (apartats 2 i 3) es podran
fer 3 sortides a pista
4. Proves
a) Categories creuades ﬁns a 0,60 metres – Barem A sense cronòmtre + estil
b) Categories 0,80 ﬁns a 1 metre – Barem A amb cronòmetre
c) Categories a partir de 1,10 metre – Barem A amb cronòmetre i diﬁcultats
progressives
2. Participants
1. És obligatori l’ús del casc en totes les categories.
3. Inscripcions
1. Caldrà omplir el full adjunt amb les dades de cadascun dels participants.
2. 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
3. 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.
4. Es demana que els participants estiguin federats.
4.Participació i premis
1. Els participants disposaran d'una pista annexa a la pista central on podran realitzar
l'escalfament abans de la seva participació. Cada participant haurà d'estar a punt quan se'l cridi a
pista.
2. S'enviarà a cada centre participant la graella de sortida prèviament al dia del concurs.
3. S’atorgarà una medalla participativa a cada un dels participants un cop acabat el concurs.
4. S’atorgarà un trofeu als guanyadors de cada categoria al ﬁnal del concurs.
classiﬁquen per millor temps

Associació Fira de Sant Martirià de Banyoles
www.ﬁrasantmartiria.com

Plaça Major, 38
cavalls@ﬁrasantmartiria.com
972 584 073

SANT
MARTIRIÀ

Reglament Torneig
de salt de la Fira Sant Martirià

BANYOLES

3. La decisió dels jutges serà inapel·lable.
4. Es podran veure els fulls amb la puntuació i classiﬁcació un cop acabat el concurs.
5. Penalitzacions Barem A:
a) Fer caure un obstacle - 4 punts
b) Desobediència: rebuig de saltar, escapada i defensa - 4 punts
c) Error de recorregut - 4 punts
d) Caiguda del cavall - eliminació
e) Ajuda oﬁciosa: entrada de terceres persones a pista. Prohibit l’ús d’auriculars
f) Excedir-se del temps concedit o límit - fora de classiﬁcació
g) Tractar amb violència els animals - eliminació
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