
REGLAMENT i NORMES PER ELS CONCURSOS DE DOMA 
VAQUERA, AUTONÒMICS, CAMPIONATS DE 

CATALUNYA I CRITÈRIUM 2016 
 

 
 
 
CODI DE CONDUCTA 
 
1. 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, el 
ferratge, l’equip i el transport. 
 
2. Per ser autoritzats a competir, els cavalls i genets han de ser físicament aptes, competents i en 
bona salut. Això compren l'ús de medicaments, procediments quirúrgics que amenacin el benestar o 
seguretat dels cavalls, la gestació de les eugues i el mal ús de les ajudes per part del genet. 
 
3. Els concursos no han de perjudicar el benestar del cavall. Això implica una constant atenció de les 
zones de competició, terrenys, condicions atmosfèriques, quadres, seguretat de l'espai a l'aptitud del 
cavall per prosseguir el seu viatge després de finalitzat el concurs. 
 
4. S’han de fer tots els esforços per assegurar-se que els cavalls reben la deguda atenció després de 
la competició i que son tractats amb humanitat quan la seva vida esportiva ha finalitzat. Això inclou les 
atencions veterinàries apropiades, les ferides durant les competicions, el retiro i l'eutanàsia. 
 
5. S’exhorta a totes les persones relacionades amb l’esport hípic a aconseguir el major nivel possible 
de coneixements en el camp de la seva competència. 
 
 
PREÀMBUL 
 
Aquestes noves normes presenten modificacions i ampliacions encaminades a potenciar la 
competició de la disciplina a Catalunya, en funció dels criteris següents: 
− Ampliar les possibilitats de competició. 
− Disminuir els costos per concurs per donar més opcions i possibilitats als Comitès Organitzadors. 
− Apropament de la disciplina a nous genets i cavalls amb l´incorporació de noves reprises 
“CRITÈRIUM”. 
 
 
 
 
 
 
 
1.- CVT 1* 
 
1A.- CONCURSOS AUTONÒMICS CVT 1*  
 



a) Els concursos de Doma Vaquera AUTONÒMICS podran ser d’un dia de durada i serán 
puntuables pel Campionat de Catalunya. Es regiran pels Reglaments Oficials de la RFHE, 
excepte en aquells articles que hagin estat variats o inclosos en el present Reglament de la 
FCH. 

 
b) El Personal Oficial (Jurat i Delegat de la FCH) pel Campionat de Catalunya serà el designat 

per la Federació Catalana D’Hípica. El jurat podrà estar format per 2 o 3 membres, excepte 
pels Campionats de Catalunya que seran un mínim de 3 jutges, sent el President de Jurat 
preferentment jutge nacional “A” o “B”. 
Ni en els concursos Territorials ni en els Campionats de Catalunya serà obligatòria la figura 
del Comissari recaient aquestes funcions en el Delegat Federatiu. 
 

c) Un mateix cavall podrà sortir a pista un màxim de dues vegades amb diferent genet. 
 

d) Seran puntuables pel Campionat de Catalunya aquells concursos de categoria nacional 
celebrats a Catalunya, que hagin estat acceptats per la FCH, per a tots el genets i cavalls 
que participin amb la LDN de competidor FCH i LAC FCH. 
 

e) En aquests concursos Territorials es correran les Proves Oficials incloses al Reglament de la 
RFHE corresponents a CAVALLS INICIATS i CAVALLS DOMATS. Alevins/Infantils amb 
la fulla d’exercicis ALEVINS de la RFHE. S’inclouen també les proves corresponents a 
cavalls de qualsevol edat INTERMÈDIA Nº 1 de la FCH i INTERMÈDIA Nº 2 de la FCH, 
sempre que hi hagi un número mínim d’inscrits i així estigui indicat en l’Avanç de Programa 
Oficial del concurs. 
També la proba de CAVALLS INICIATS “OPEN” per cavalls de 4 anys o mes i 
genets de qualsevol edat. 
S’inclou la proba de DEBUTANTS com a proba CRITÈRIUM. 
Tots el genets i cavalls participants en els concursos territorials “Open” de la FCH 
procedents d’altres territorials hauran d’estar en possessió de les llicencies 
federatives HOMOLOGADES PER LA RFHE. 
 

f) La prova de DEBUTANTS estarà inclosa en els concursos CVT1 *com a prova 
CRITERIUM però al considerar-se d’iniciació se li permetrà durant la temporada portar 
vestimenta, montura i brida que no sigui la propia de la doma vaquera. Excepte a la final del 
Campionat de Catalunya que tots els participants hauran d’acudir a la cita segons reglament 
particular de la disciplina RFHE ( Vestimenta y arreos propios de la doma vaquera). 

 
 

 
g) La prova INTERMÈDIA Nº 1 FCH s’inclou com CRITÈRIUM 1 del Campionat de 

Catalunya i no presentarà distinció per categories d’edat del genet o amazona participant. 
Aquesta prova serà també classificatòria pels genets de categoria juvenil. 
 

h) La prova INTERMÈDIA Nº 2 FCH s’inclou com CRITÈRIUM 2 del Campionat de 
Catalunya i no presentarà distinció per categories d’edat del genet o amazona participant. 
Aquesta prova serà també classificatòria pels genets de categoria juvenil. 
 

i) Un mateix conjunt (binomi) genet/cavall únicament podrà participar en una de les proves 
oficials. 



 
j) La utilització de les regnes en les proves de Cavalls Iniciats i Iniciats “Open” per les 

competicions d’àmbit autonòmic de Catalunya i Campionat de Catalunya serà, cas de portar 
4 regnes, 3 regnes a la ma esquerra i la falsa regna a la ma dreta. 
 

k) A la prova Intermèdia nº 1 FCH, la utilització de les regnes serà de 4 regnes a la ma 
esquerra, podent-se ajudar el genet amb la ma dreta a la falsa regna momentàniament durant 
el transcurs d’una determinada figura. 
 

l) A la prova Intermèdia nº 2 FCH, la utilització de les regnes serà la mateixa que reflecteixi el 
Reglament de Doma Vaquera de la RFHE per les proves de Cavalls Domats. 
 

m) A la prova de Alevins-infantils será, en cas de portar 4 regnes, 2 a la mà dreta i 2 a 
l’esquerra. Aquesta prova es realitzarà sense temps màxim. 
 

n) A la prova de Debutants, en cas de portar 4 regnes, 2 la mà dreta i 2 a l’esquerra; si es 
portessin 2 regnes, una a cada mà. 
 

o) No podran participar a cap tipus de proves aquells cavalls que no tinguin o compleixen 4 
anys d’edat en l’any en curs. 
 

p) Per els ponis “A” i “B” està autoritzada la muntura anglesa. 
 
 
1B.- PARTICIPACIÓ  CVT1* i CAMPIONATS DE CATALUNYA 
 

a) Aquests concursos estan oberts a tots el genets i amazones espanyols o residents, que 
estiguin en possessió de la corresponent LDN de competidor i LAC, de l’any en curs, 
expedits per la FCH i de les documentacions sanitàries degudament segellades, 
actualitzades i amb les vacunes obligatòries al dia. Els participants procedents d’altres 
autonomies hauran d’estar en possessió de les llicencies HOMOLOGADES (genet i cavall) 
per la RFHE. 
 

b) Els genets hauran d´estar en possessió del nivel de GALOPS exigits per la FCH a cada 
categoría. 
 

c) Per optar al Campionat de Catalunya o Critèrium el genet haurà d’estar en possessió de la 
LDN expedida per la FCH. 
 

d) Un mateix cavall podrà sortir a pista un màxim de 2 vegades amb diferent genet. 
 

e) Per optar a la participació al Campionat de Catalunya el binomi haurà d’haver participat en 
almenys la meitat més u del total de concursos puntuables celebrats a Catalunya 
(autonòmics CVT 1*, i nacionals “B” o “A”) durant la temporada. S’entén per temporada els 
concursoscelebrats entre les dates de l’últim campionat i el següent. No comptaran aquells en 
els que el binomi resulti eliminat. 
 

f) Un mateix genet podrà participar amb un màxim de 3 cavalls per prova. 



 
g) Optaran a la fase final del Campionat de Catalunya tots els binomis genet/cavall 

classificats ala temporada en cadascuna de les categories següents: 
 

-CAVALLS INICIATS: Cavalls de fins a 6 anys d’edat amb genets/amazones de 
qualsevol edat. 
-ALEVÍ/INFANTIL: Genets fins a 14 anys d’edat amb cavalls de qualsevol edat. Fulla 
d’exercicis ALEVINS RFHE. Obligatori el casc per els genets Alevins i infantils. 
-JUVENILS: Genets de 15 a 18 anys d’edat. Fulla d’exercicis INTERMÈDIA Nº 1 FCH 
-ABSOLUTS: Podran optar al títol genets i amazones de qualsevol edat havent de 
determinar la seva intenció d’optar al títol d’aquesta categoria al moment de realitzar la seva 
inscripció pel Campionat. Els genets inscrits a la categoria d’absoluts ja no optaran al títol de 
la seva categoria per raó d’edat i llicencia (aleví/infantil o Juvenil). 
-CRITÈRIUM INICIATS OPEN: Genets de qualsevol edat i cavalls de 4 anys o 
mes. 
-CRITÈRIUM 1 (INTERMÈDIA Nº 1 FCH): Genets de qualsevol edat i cavalls de 
4 anys o més. 
-CRITÈRIUM 2 (INTERMÈDIA Nº 2 FCH): Genets de qualsevol edat i cavalls de 
4 anys o més. 
-CRITÈRIUM DEBUTANTS: genets de qualsevols edat amb cavalls de 4 anys o 
més. 
 

 
h) El genets/amazones hauran de determinar la seva categoria al moment de sol.licitar la LDN i 

hauran de participar al campionat a la categoria que consti a la seva llicencia o bé podran 
optar al títol d’Absoluts sigui quina sigui la categoria de la seva LDN per raó d’ edat. Veure 
1B (f). 

 
i) Si un binomi genet/cavall pugés de prova a la temporada (Iniciats a Intermèdia 1, Intermèdia 

1 a Intermèdia 2, etc.) li serien acumulades aquelles classificacions obtingudes en el nivell 
inferior. No obstant, un binomi Genet/cavall podrà participar en una prova superior 
al llarg de la temporada, però cas de tornar a baixar de nivell NO es comptabilitzaran 
las classificacions obtingudes al nivell més alt pel Campionat de Catalunya. 

 
 

j) El Campionat de Catalunya es disputarà en un o dos dies, sent la puntuació final la suma del 
puntsobtinguts els dos diez (en cas que es celebri en dos dies). En cas d’empat, s’actuarà 
com marca el reglament nacional: desempat a pista. 
 

k) Si un genet/amazona classifiqués a la final més d’un cavall amb opció a medalla, únicament 
indrà opció a aquesta amb el cavall millor classificat dels dos dies. 
 

l) En cas d’eliminació en el primer dia de campionat s’adjudicarà un 30% menys sobre el total 
de punts obtinguts per l’últim classificat. Si és eliminat el segon dia, quedarà exclòs de la 
classificació del campionat. 
 

m) La fulla d’exercicis corresponent a Alevins-Infantils es realitzarà sense temps màxim. 
 



n) El toc de campana per poder iniciar la reprise es farà després d’haver passat per davant de 
l’últim jutge en la volta de reconeixement. Tot i això el temps començarà a comptar al 
momento d’entrar a pista. 
 

o) La “arremetida al galope”: será indiferent la sortida a la mà, igual que es fa a nivell nacional. 
 

p) No podrá haver cap mena de diàleg entre genet i jutge durant la volta de reconeixement, 
només es podrà saludar. 
 

q) Per els ponis “A” i “B” està autoritzada la montura anglesa. 
 

 
1C.- PREMIS 
 

a) Totes les proves oficials que no tinguin premis en metàl.lic estaran dotades amb trofeus mínim 
pels 3 primers classificats. 
 

b) Als concursos autonòmics CVT 1*NO seran obligatoris els premis en metàl.lic, quedant a la 
decissió del Comitè Organitzador la seva dotació o no, així com el número i quantia dels 
mateixos. 
 

c) S´intentarà fer un  petits obsequi-recordatori a tots els participants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


