
 

 

ANNEX DE PROGRAMA DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA DE DOMA CLÀSSICA  DE 

MENORS A LA HÍPICA CAN VILA 

Normativa General del Centre 

Els propietaris i/o encarregats dels cavalls seran responsables de la custodia i vigilancia dels mateixos així com 

del material durant la competició.  El  Comitè Organitzador no es fa responsable dels danys físics i materials 

causats per l’activitat dels participants, de cavalls o de qualsevol altre personal adjunt. De la mateixa manera no 

ho serà per danys als vehicles, estris, guarnicions, accessoris de quadra i impedimenta. 

Tots els participants matriculats accepten les normes y condicions del concurs, inclosos els possibles canvis 

realitzats pel C.O., ja sigui en horaris com en ordre de proves segons el nombre de participants. 

INSCRIPCIONS 

Totes les inscripcions es faran a la pàgina web de la FCH (www.federacio-catalana-hipica.cat ) en els terminis 

establerts i sense prorroga possible. La DT i la Comissió de Doma revisaran els inscrits per acreditar que 

compleixen la normativa per ser admesos al Campionat. Qualsevol particularitat o incidència s’haurà de 

comunicar en el termini més breu possible a la Federació Catalana d’Hípica. L’import de les matrícules (100€ 

pel Campionat) està subvencionat per la FCH en un 50%, la resta s’ha d’abonar al C.O. per transferència o en el 

mateix concurs. 

Els boxes, guadarnesos i subministres es demanaran a través d’un formulari a la página web: www.apista.eu . El 

termini per demanar box serà fins el 14 de Juliol. 

Els boxes tenen un preu de 100€ i tenen el primer llit de palla inclòs. El llit de viruta té suplement. Per agrupar 

els boxes per equips/clubs serà imprescindible especificar al formulari 

Els guadarnès té el mateix preu que un box (100 €). També es sol·licitarà al formulari. 

El pagament de boxes es farà al següent número de compte posant com a concepte el nom de genet/amazona: 

Hipica Can Vila 

IBAN: ES68  0081  0131  5300  0114  2517 

 

SUMINISTRES 

Palla: 9 €/bala  Viruta: 15 €/bala Fenc: 12 €/bala 

RECEPCIÓ DE CAVALLS 

La recepció de cavalls es farà segons estableix el reglament per la competició i s’especifica a l’avanç de 

programa. Les arribades abans del termini poden comportar extres. Sol·licitar abans al C.O.. 

 

http://www.federacio-catalana-hipica.cat/
http://www.apista.eu/


 

 

PROGRAMA DEL CAMPIONAT 

Inspecció veterinària: Dijous 18 de juliol no abans de les 10 h (es publicarà horari junt als provisionals) 

Reunió tècnica: Dijous 18 de Juliol no abans de les 18 h (es publicarà horari amb els provisionals). A la reunió es 

farà el sorteig dels ordres de sortida per ordinador. També es faran les declaracions d’equips, que s’hauran de 

comunicar abans a la Secretaria Tècnica (formulari a la web: www.apista.eu ) 

Proves de so per les Kür: Dijous a les 19 h aproximadament. La música s’ha d’enviar al mail 

(perefajula@msn.com ) abans del dia 16 de Juliol o bé en un USB com a màxim el dijous abans de les 15 h. 

Cada participant o representant del mateix tindrà un minut per escoltar la música. Una vegada començat el 

Campionat no es garanteix que es puguin fer proves. 

Desfilada de participants: Dijous a les 20 h aproximadament. Tots els participants al Campionat podran desfilar 

a títol individual o per equips. Es recomana vestir de manera elegant o amb uniforme del club. 

DRETS D’IMATGE 

Pel simple fet de participar al Campionat, el genet assumeix la cessió dels seus drets d’imatge a la organització 

per finalitats promocionals de l’esdeveniment, tals com la retransmissió en directe de les proves, gravació de 

reportatges, anuncis, fotografies i altres tipus de contingut audiovisual 

SERVEIS EXTERNS 

El centre comptarà amb un ferrador i veterinari de tractament localitzables durant els dies del Campionat. 

També hi haurà una ambulància per l’evacuació a un Centre Sanitari en cas de necessitat. 

 

http://www.apista.eu/
mailto:perefajula@msn.com


 
 

 
CAMPIONAT MENORS 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
CATEGORIES 

 
Prova del 1er DIA 

2 cavalls per 
genet 

 
Ordre de 

sortida del 
1er dia 

 
Prova del 2n dia 

2 cavalls per 
genet  

 
 

 
Tall 2n dia 

 
Ordre de 

sortida del 2n 
dia 

 

Prova del 3er 
DIA 

1 cavalls per 
genet 

 
Tall 3er dia 

 
Ordre de 

sortida del 3er 
dia 

 

BENJAMÍ Benjamins FCH 
(Ponis A 

individual) 

 
 

Sorteig 

Benjamins FCH 
(Ponis A 

individual) 

 
els 18 primers 

classificats del 1er 
dia, inclosos els ex-
aequos en el 18è 

lloc. 
 

 
Sorteig en 3 

grups de 6 en 
ordre invers a 
la classificació 

Benjamins FCH 
(Ponis A 

individual) 

els 18 primers 
classificats de 

la suma del 1er 
i 2º dia, 

inclosos els ex-
aequos en el 

18è lloc. 
 

Sorteig en 3 
grups de 6 , en 
ordre invers a 
la classificació 
general de la 

suma del 1er i 
2º dia 

ALEVÍ Alevines Equipos  
 

Sorteig 

Alevines 
Equipos 

 
els 18 primers 

classificats del 1er 
dia, inclosos els ex-
aequos en el 18è 

lloc 
 

 
Sorteig en 3 

grups de 6 en 
ordre invers a 
la classificació 

Alevines 
Individual 

els 18 primers 
classificats de 

la suma del 1er 
i 2º dia, 

inclosos els ex-
aequos en el 

18è lloc. 
 

Sorteig en 3 
grups de 6 , en 
ordre invers a 
la classificació 
general de la 

suma del 1er i 
2º dia 

INFANTIL Infantiles Equipos  
 

Sorteig 

Infantiles  
Equipos  

 
els 18 primers 

classificats del 1er 
dia, inclosos els ex-
aequos en el 18è 

lloc 
 

 
Sorteig en 3 

grups de 6 en 
ordre invers a 
la classificació 

Infantiles 
Individual 

els 18 primers 
classificats de 

la suma del 1er 
i 2º dia, 

inclosos els ex-
aequos en el 

18è lloc. 
 

Sorteig en 3 
grups de 6 , en 
ordre invers a 
la classificació 
general de la 

suma del 1er i 
2º dia 

JUVENIL 0* Juveniles 0* 
Equipos 

 
 

Sorteig 

Juveniles 0*  
Equipos 

 
els 15 primers 

classificats del 1er 
dia, inclosos els ex-
aequos en el 15è 

lloc 
 

 
Sorteig en 3 

grups de 5 en 
ordre invers a 
la classificació 

Juveniles 0* 
Individual 

els 15 primers 
classificats de 

la suma del 1er 
i 2º dia, 

inclosos els ex-
aequos en el 

15è lloc 

Sorteig en 3 
grups de 6 , en 
ordre invers a 
la classificació 
general de la 

suma del 1er i 
2º dia 

JUVENIL 1 * Juveniles Equipos  
 

Sorteig 

Juveniles 
Individual 

 
els 15 primers 

classificats del 1er 
dia, inclosos els ex-
aequos en el 15è 

lloc 
 

 
Sorteig en 3 

grups de 5 en 
ordre invers a 
la classificació 

Kur J els 15 primers 
classificats de 

la suma del 1er 
i 2º dia, 

inclosos els ex-
aequos en el 

15è lloc 

Sorteig en 3 
grups de 6 , en 
ordre invers a 
la classificació 
general de la 

suma del 1er i 
2º dia 

JOVES GENETS YR Equipos  
 

Sorteig 

YR Individual  
els 15 primers 

classificats del 1er 
dia, inclosos els ex-
aequos en el 15è 

lloc 
 

 
Sorteig en 3 

grups de 5 en 
ordre invers a 
la classificació 

Kur YR els 15 primers 
classificats de 

la suma del 1er 
i 2º dia, 

inclosos els ex-
aequos en el 

15è lloc 

Sorteig en 3 
grups de 6 , en 
ordre invers a 
la classificació 
general de la 

suma del 1er i 
2º dia 

U-25 Inter II  
Sorteig 

GP U-25 els 15 primers 
classificats del 1er 
dia, inclosos els ex-
aequos en el 15è 

lloc 
 

 
Sorteig en 3 

grups de 5 en 
ordre invers a 
la classificació 

Kur GP els 15 primers 
classificats de 

la suma del 1er 
i 2º dia, 

inclosos els ex-
aequos en el 

15è lloc 

Sorteig en 3 
grups de 6 , en 
ordre invers a 
la classificació 
general de la 

suma del 1er i 
2º dia 


