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1. Normativa COPA ACEEGi de DC
1.- La Copa ACEEGi de DC està formada per 6 proves classificatives i la Final. S'engloba
en el marc de concursos oficials de la FCH de categoria 1* (CDT1*). Es competirà en els
següents nivells: Benjamins, Alevins, Infantils, Juvenil 0*, Juvenil, Clàssica, i St. Jordi. Es
comptaran tots els resultats inclosos els participants OPEN de cada nivell. Totes les
reprises dels diferents nivells seran les equips, la 1 en el cas de la Clàssica.
Les proves Clàssica, St. Jordi estan permeses als entrenadors. També hi haurà proves a
la categoría Paraequestre.
2.- La classificació de la Copa té en compte el genet/amazona i no el binomi. Per
participar a la final, cada genet s'haurà d'haver classificat en un mínim de tres
concursos.
3.- La classificació final s'obtindrà del resultat de les dues millors puntuacions sumades
a l'obtinguda a la final.
4.- Les classificacions de cada concurs es convertiran en punts. El primer lloc equivaldrà
a 20 punts, el segon a 19, el tercer a 18, i així successivament. A partir del vintè tots els
participants que hagin superat el 50% de mitja tindran 1 punt. En cas de proves de més
de cinc participants els punts per cada posició s'incrementaran en dos punts, es a dir
22 pel primer, 21 segon, 20 el tercer, etc.
5.- Està permesa la participació amb més d'un poni i/o cavall en una mateixa prova, tot
i que només es tindrà en compte el millor resultat.
6.- Està permesa la participació a la Lliga ACEEGi i a la Copa per part del mateix binomi
sempre que sigui en un nivell superior a la Lliga (p.ex: participant a nivell infantils a la
COPA, pot participar a la Rep 3 o superior a la Lliga) i no estigui inclòs en els casos que
no ho permeten de la normativa de la Lliga. En els nivells benjamins i alevins es podrà
sortir a la lliga al nivell AP (pero no AP Previa) i/o Rep 1 de la Lliga. En aquest últim
supòsit i només pels participants que hagin participat i classificat entre els 10 primers
als Campionats d’Espanya, les puntuacions obtingudes a la Lliga no es comptabilitzaran
per la classificació per equips. Amb diferent cavall es podrà participar a les competicions
ACEEGi sempre que sigui a nivells consecutius i a les proves permeses als entrenadors.
Si el mateix binomi competeix a nivell superior en dos concursos a la COPA no se li
tindran

en

compte

les

puntuacions

al

nivell

inferior.
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7.- El preu d'inscripció serà de 35 € per sortida a pista. De cada inscripció, el C.O.
pagarà 5 euros a ACEEGi que els destinarà a premis i per la final de la COPA ACEEGi de
l'any en curs.
8.- Es farà una classificació per equips amb les següents directrius:
- cada club formarà un equip amb els seus genets. L’equip tindrà un mínim de tres
components i sense màxim.
- es poden combinar ponis i cavalls dins dels equips.
- La classificació per equips s'elaborarà agafant de cada concurs les tres millors
posicions entre els genets participants de cada club. S'adjudicaran segons els
següents paràmetres:
- Proves de 5 o mes participants: 20 (1r lloc), 19 (2n lloc), 18 (3r lloc) i successius.
- Proves de 4 i 3 participants: 18 (1r lloc), 17 (2n lloc), 16 (3r lloc) i successius.
- Proves de 2 participants: 17 (1r lloc), 16 (2n lloc).
- Proves de 1 participant: 15 (1r lloc)
- per la classificació final es sumaran les tres millors puntuacions obtingudes al
llarg de la COPA. En cas d'empat, quedarà per davant l'equip que compti amb la
mitja més alta aconseguida a la final.
- si un genet o amazona canvia de club a la meitat de la COPA les puntuacions
obtingudes per equips s'adjudicaran a l'equip al que pertanyia durant cada
concurs.
9.- Per comptabilitzar els punts obtinguts per part d'un equip, és necessari que aquest
estigui al corrent del pagament de la quota d'ACEEGi de l'any en curs. Aquest
pagament haurà de fer-se durant el primer mes de l'any, exceptuant casos particulars
aprovats per la directiva d'ACEEGi i sempre abans del primer concurs de la COPA.
10.- Els clubs no pertanyents a ACEEGi no podran puntuar com a equips. El club
convidat ha de pagar prèviament una quota de club convidat, la qual té un import de
100 €/anuals.
11.- L'organització de la COPA elaborarà el ranking de totes les categories i
s'actualitzarà desprès de cada concurs. Se'n farà difusió a través de la pàgina web
d'ACEEGi (www.aceegi.com) i altres mitjans col·laboradors. Qualsevol reclamació o
errada en el ranking s'haurà de comunicar el més aviat possible a la secretaria de la
COPA per tal d'estudiar cada cas i resoldre la incidència si s'escau. Les reclamacions
respecte del ranking s'admetran amb un límit de vuit dies abans de la celebració de la
final.
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12.- La vocalia de Doma Clàssica d'ACEEGi resoldrà sobre els casos particulars i els
assumptes no contemplats en aquest reglament, mitjançant reunió i votació si s'escau.
Qualsevol acord d'aquesta vocalia que afecti al Reglament es comunicarà als clubs
participants a la COPA. Només tindran veu en aquests assumptes els clubs socis
d'ACEEGi i que estiguin al dia de pagament.
13.- En els rankings individuals de la COPA es tindran en compte els resultats de tots
els participants dels CDT1* que pertanyin a clubs ACEEGi o convidats. Si acompleixen
amb els requisits d'aquest reglament tindran dret a assistir a la final.
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2. Normativa per la final de la COPA
1.- Participació: accediran a la final els 8 genets de totes les categories amb major
puntuació, comptant les dues millors notes obtingudes al llarg de l’any. Com a
excepció la vocalia de doma podrà acceptar un nombre major si ho considera oportú
pel bé de la competició. Es decidirà en una reunió previa a la final. Preveien que
algunes categories tindran menys dels 8 participants amb dret a final la vocalia de DC
pot decidir augmentar el nombre de finalistes dels nivells amb mes participants per tal
de fer un final amb mes competidors
2.- Classificació: la classificació de la COPA sortirà de sumar dues millors puntuacions
amb l'obtinguda el dia de la final. Els participants que hagin participat en tres o mes
concursos de la COPA tindran un extra de 3 punts a l'acumulat abans de la final. En
cas d'empat a punts per les cinc primeres posicions, es desempatarà per la millor
mitja obtinguda a la final.
Puntuacions individuals a la classificació de la final es transformarà en punts segons el
barem
que segueix:
1er classificat = 25 punts
2on classificat = 23 punts
3er classificat =21 punts
4rt classificat i consecutius: 20 punts, 19 punts, 18 punts... i així fins arribar al
quinzè.

3.- Inscripcions: el termini d’inscripció es tancarà sis dies abans de la final, tot i que
s'acceptaran inscripcions de reserva per si algun dels vuit primers classificats fos baixa
d'última hora.
4.- Resultats: En aquesta quarta edició no es declararà deserta cap categoria amb
independència del nombre de participants a la final.
.
5.- Trofeus: Totes les categories de la COPA tindran trofeus pels cinc primers
classificats si la prova en té més de vuit. En cas contrari en tindrà pels tres primers.
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6.- Ordre de sortida de la final: L'ordre de sortida de la final es farà per sorteig.
6.- Classificació per equips: Està reservada als socis de ple dret d’ACEEGi de l’any 2019.
Els clubs convidats no podran participar-hi per no ser de Girona.
CONCURSOS de la COPA ACEEGi 2019
Dia 10/2 CDT1* Connemara Pony Club
Dia 3/3 CDT1* EquipVidreres
Dia 7/4 CDT1* Aiguaviva Hipic
Dia 12/5 CDT1* CH Omega
Dia 22/9 CDT1* CE Alt Empordà- Llampaies
Dia 20/10 CDT1* C.A.V.A.
Dia 17/11 CDT1* CE Alt Empordà (FINAL COPA ACEEGi 2019)
En funció del nombre de finalistes la Final d'aquesta COPA es podria fer el dia abans de
la de la Lliga ACEEGi.

