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NORMATIVA LLIGA CATALANA 2022 
 
 

 

PREÀMBUL 

 
Aquest document recull les normes per les que la Federació Catalana d’Hípica regula les 

lligues de la competició territorial de doma clàssica a Catalunya. 

 
Totes les circumstàncies no poden estar previstes en aquesta edició. En ocasions fortuïtes 

o excepcionals, correspon al jurat decidir, sempre esportivament. 

 
Per qualsevol consulta que no estigui contemplada, s’acudirà al reglament en vigor de Doma 

Clàssica de la de la FCH, Tanmateix s’acudirà, si s’escau, al Reglament General, Veterinari i 

Disciplinari, que anualment edita la RFHE.



 

 

 

 

LLIGA CATALANA CDT 0* 

 
 
 
 

ORGANITZACIÓ 

 
 

Puntuaran al ranking les competicions celebrades durant l’any, que s’especifiquen en les 

condicions particulars del capítol, on es detallen també els aspectes tècnics, participació, 

classificació, etc. 

 
El rànquing es realitzarà mitjançant una taula que transforma les qualificacions obtingudes pels 

genets en punts. 

 
Els genets que hagin aconseguit classificar-se entre els 5 primers a la Final de la Lliga CDT0* 

durant 2 anys anteriors consecutius podran seguir concursant en el mateix nivell però NO 

tindran opció a classificar en la Lliga ni optar a la Final. 

 

CONCURSOS QUALIFICATIUS - ESPECIFICACIONS 

 
1. Els Concursos Qualificatius per aquesta Lliga seran ÚNICAMENT els CDT 0* que consten en 

el calendari Oficial de la Federació, que s’ajustin estrictament al Reglament de Doma 

Clàssica i la normativa vigent de la FCH. 

 
2. Tots aquells resultats que els C.O. no facin arribar a la FCH en el termini màxim de 7 

dies després de la celebració del concurs, no comptabilitzaran per la lliga. 

 

3. Cada Comitè Organitzador Federat / seu podrà demanar un màxim de 2 CDT0* + 

2 CDT1* per temporada. 

 

4. Un C.O. pot realitzar un CDT1* + CDT0* simultàniament en un mateix concurs. 

 
5. La comptabilització dels punts de la lliga acabarà 5 dies abans de la seva final corresponent, 

per tant, es poden realitzar concursos 0* durant tot l’any (sempre que estiguin aprovats per la 

FCH) però no computaran a la lliga els del cap de setmana previ a la Final. El termini d’inscripció 

per a les finals s’obrirà amb 5 dies d’antelació. 

 
 
 



 

 

 
6. Abans de l’Assemblea de la FCH podrà haver una reunió pels clubs que organitzin concursos 

puntuables a les lligues juntament amb la Comissió de Doma, per tal d’organitzar i ordenar el 

calendari de lligues. 
 

7. Quan el calendari està aprovat per l’Assemblea, no es podran afegir més concursos puntuables 

a les lligues, ja que la Lliga es considerarà tancada. Només es permetrà afegir concursos 

puntuables a les lligues si hi ha hagut algun suspès i que no s’hagi pogut realitzar, ocupant 

d’aquesta manera el seu lloc com a concurs puntuable al ranking. 

 
8. Els concursos que canvien de data o de seu, hauran de ser aprovats per la FCH que 

s’encarregarà de demanar als C.O. afectats (setmana abans, setmana afectada i setmana 

posterior) el seu consentiment a la seva realització. 

 

 
 
 

PARTICIPACIÓ 

 
1.-Podran puntuar per la lliga exclusivament els genets que tinguin llicència de competidor 

expedida per la Federació Catalana tant si és nacional (homologada) com autonòmica. 

 
2.- Puntuaran tots els genets que superin la mitja del 60% 

 
3.- Si un genet participa en un concurs amb més d’un cavall/poni en un mateix nivell, tan sols 

puntuarà amb la mitja més alta de les 2 sortides que hagi realitzat. 

 
4.- Un cavall/poni pot sortir a pista un màxim de dos cops al dia. A aquests efectes, quan 

existeixin dos o més concursos coincidents (CDTs , CDTP o altres) es considerarà un únic 

concurs i no podrà sortir més de 2 cops a pista en total. Un mateix cavall/poni no podrà participar 

en el mateix dia en dues seus diferents per tal de preservar el benestar de l’animal, degut als 

prejudicis que poden causar-li els desplaçaments a dos indrets diferents del territori. 

 
5.- Un mateix genet tan sols podrà puntuar en un nivell durant l’any. En el cas que hagi participat 

en diferents nivells, per classificar, es tindran en compte les puntuacions obtingudes en el nivell 

més alt en què hagi participat. 

 
 

 

6.- Quan un genet durant la temporada participi en un nivell immediatament superior, d’acord amb 

la normativa, es comptabilitzaran les puntuacions obtingudes en el nivell superior en primer terme, 

i les que facin falta fins arribar a 6 classificacions, del nivell inferior en el que hagi competit". Si en 

el nivell superior no aconsegueix superar el 60%, seguirà classificant en el nivell inferior fins 

a obtenir una mitja qualificativa. 



 

 

 
7.- Per poder puntuar a la Lliga 0* s’haurà d’haver participat com a mínim en 3 concursos del 

calendari oficial de la FCH. 

 

8.- Per la puntuació de la Lliga classificarà el genet sense tenir en compte el cavall/poni, ja que 

moltes sortides es realitzen amb cavall/poni d’escola. Per aquest motiu quan un genet canvií de 

cavall durant la temporada, sinó es troba en el mateix nivell o superior en que competia, no podrà 

puntuar en el rànquing, si ja ha aconseguit 6 mitges que superin el 60 % en el nivell en el que 

competia. S’entén que el genet ja te assolit un nivell. 

 
9.- Cap genet podrà participar en més d´una categoria, i només en una de les dues Lligues. 

10.- GALOPS. Els establerts per la FCH, per cada nivell. 

11.- En el full de resultats, en la columna de CLUB, tan sols podran aparèixer els noms de Clubs 

Federats i al corrent de pagament. Si es posa el nom d’un entrenador o d’un particular o d’un club 

no federat, no constarà al rànquing de les lligues. En el seu lloc apareixerà el nom : Club del 

Federat”. 

 
 

PROVES als CDT0* 

 

 
Els nivells per classificar-se per la Lliga 0* són els següents: 

 
 

 

 
 

PROVES CDT0* 

 

NIVELLS 

 

    REPRISES 

 

 

Nivell AP                    AP Pèvia FCH (40x20)  

Nivell AP                    AP FCH (40x20)  

Nivell 1 Reprise 1 FCH (40x20)  

Nivell 2 Reprise 1 FCH (40x20)  

Nivell 3 Reprise 1 FCH (40x20)  

 
 



 

 

 
 

A partir de l’1 de Gener de 2020, el text de les reprises que tindrà validesa serà el publicat a la 

web de la FCH (i en la última versió publicada). 

 

 BAREM DE PUNTUACIÓ 

 
Les classificacions obtingudes pels genets en les diferents proves, seran transformades en 

punts, segons la taula següent: 

 

CLASS NIVELL AP* NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 

1º 30 30 30 30 

2º 29 29 29 29 

3º 28 28 28 28 

4º 27 27 27 27 

5º 26 26 26 26 

6º 25 25 25 25 

7º 24 24 24 24 

8º 23 23 23 23 

9º 22 22 22 22 

10º 21 21 21 21 

11º 20 20 20 20 

12º 19 19 19 19 

 
A partir del lloc 16é, tots els participants obtenen 1 punt. 

 
* Dins el nivell A.P. es contemplen 3 reprises: 

- A.P. cavalls i ponis 

- A.P. ponis 

- A.P PRÈVIA (sense galop) 

 
Les classificacions de la repris A.P. seran contemplades per separat CAVALLS i PONIS en el 

rànquing i en el seu accés a la final. 

El C.O. tindrà en compte aquesta classificació a l’hora d’enviament de resultats a la FCH 

i durant el concurs. 

Els ponis D que siguin muntats per genets majors de 16 anys dins la prova AP Ponis 

classificaran com a cavalls. El delegat o el president de la competició podrà sol·licitar el 

certificat d´alçada en qualsevol moment.



 

 

 

FINAL DE LA LLIGA – COPA CATALANA 0* 
 

• Es tindran en compte les 6 millors puntuacions obtingudes pel genet durant l’any. 

• En cas d’empat al final, desempatarà la mitja més alta de les 6 millors notes del 
any. 

• Per optar a la final s’haurà d’haver participat com a mínim 3 cops dins el mateix nivell 

• La classificació provisional s’anirà publicant a la pàgina web de la Federació, i la classificació 

final es publicarà un cop celebrat l’últim concurs del calendari oficial de la FCH. 

• Aquesta final es farà prioritàriament juntament amb la Final 1* en el mateix cap de setmana, 

• La seu de la Final serà assignada per la Assemblea de la FCH. 

• Seran les puntuacions transformades en punts que mostraran els genets de les reprises amb 

més puntuació de la temporada. 

► Per a totes les reprises seran els 12 genets amb més puntuació del rànquing. 
• Els genets podran optar a la final sempre i quan compleixin amb totes les 
condicions d’accés. 
• Podran inscriure’s a la Final per rigorós ordre de classificació. Si algun genet 
renuncia a participar en la Final, el seu lloc serà ocupat pel següent classificat fins a 
arribar als 12 participants per nivell. 
• Per poder celebrar-se una categoria deuran estar inscrits al menys tres binomis a la final. 

 

FINAL LLIGA CATALANA CDT 0* 

Categoria/nivell PROVA Genets a la FINAL 

Ap Prèvia Ap prèvia  12 millors classificats 

AP Ponis Ap  12 millors classificats 

Ap Cavalls Ap  12 millors classificats 

Nivell 1 Reprise 1 12 millors classificats 

Nivell 2 Reprise 2  12 millors classificats 

Nivell 3 Reprise 3  12 millors classificats 

 
 
 
CLASSIFICACIÓ FINAL 

 
• En cas d’empat a les reprises del nivell A.P. entre els tres primers, el desempat s’estableix 

tenint en compte la nota més alta en la figura “Ayudas y Posición” que té el coeficient 4. Si 

persisteix l’empat es resoldrà amb la puntuació més alta que s’obtingui de la suma de les 

directrius “corrección y efecto de las ayudas (3) + corrección en ejecución y trazado (2)”. Cas 

de persistir l’empat, es resoldria per la suma dels punts obtinguts en el rànquing mes la nota 

final. Això afectaria també als classificats del 4rt lloc al 12è. 

 

• En cas d’empat a la Reprise 1, 2 , 3, als tres primers s’aplicarà el Reglament vigent de Doma 

Clàssica. Cas de persistir l’empat el desempat s’estableix per la suma dels punts obtinguts en 



 

 

el rànquing més la nota de la final. Pels classificats del 4rt al 12è lloc, es manté la 

mateixa formula. 

 
 

 
CLASSIFICACIÓ PER EQUIPS DE CLUBS 

 
S’estableix una classificació per EQUIPS. 

 
a) S’estableix una classificació per equips. Per poder fer una classificació per equips hi 

ha d’haver un mínim de 3 equips participants. 

 
b) Els clubs federats podran formar els seus equips amb un mínim de 3 membres i 

sense màxim. 

 
c) Els clubs federats només poden fer un equip, no podent separar els seus membres 

en altres equips. 

 
d) Els equips NO podran incloure genets d’altres clubs que no hagin pogut formar el seu propi 

equip, de manera que no podran incloure als membres d’altres clubs que no hagin pogut formar- 

ne un de propi ni a genets particulars. 

 
e) Els clubs federats faran la declaració dels seus equips, amb el tancament de matrícules ala 

FCH. 

 
f) Puntuaran les 3 millors classificacions de cada equip. 

 

g) La classificació per equips es decidirà de la forma següent: Serà guanyador l’equip que tingui 

la puntuació més alta sumant el total dels seus tres millors genets; el segon classificat serà el 

que tingui la següent puntuació més alta i així successivament. En cas d’empat a punts, serà 

guanyador l’equip en que el participant classificat en tercer lloc, tingui el millor resultat. 

 
h) Els integrants dels equips podran ser de qualsevol nivell del CDT0* 

 
i) Els Clubs hauran de tenir la seva llicència en vigor abans de tancar inscripcions. 

 
 
 

PREMI A LA PARTICIPACIÓ 

 

➢ S’estableix un premi especial a la PARTICIPACIÓ de entre els 5 nivells 
➢ S’estableix un premi especial al genet més jove de tota la lliga 0* 

 
Tots els premis seran en especies 



 

 

 
 

LLIGA CATALANA CDT 1* 
 
 

ORGANITZACIÓ 

 
Puntuaran al ranking les competicions celebrades durant l’any, que s’especifiquen en les 

condicions particulars del capítol, on es detallen també els aspectes tècnics, participació, 

classificació, etc. 

 
El rànquing es realitzarà mitjançant una taula que transforma les classificacions obtingudes pels 

genets en punts. 

 
Els genets que hagin aconseguit classificar-se entre els 5 primers a la Final de la Lliga CDT1* 

durant 2 anys anteriors consecutius podran seguir concursant en el mateix nivell però NO 

tindran opció a classificar en la Lliga ni optar a la Final. 

 

CONCURSOS QUALIFICATIUS - ESPECIFICACIONS 

 
1. Els Concursos Qualificatius per aquesta Lliga seran ÚNICAMENT els CDT 1* que consten en 

el calendari Oficial de la Federació, que s’ajustin estrictament al Reglament de Doma 

Clàssica i la normativa vigent de la FCH. 

 
2. Tots aquells resultats que els C.O. no facin arribar a la FCH en el termini màxim de 7 

dies després de la celebració del concurs, no comptabilitzaran per la lliga. 

 

3. Cada Comitè Organitzador Federat / seu podrà demanar un màxim de 2 CDT0* + 

2 CDT1* per temporada. 

 

4. Un C.O. pot realitzar un CDT1* + CDT0* simultàniament en un mateix concurs. 
 

5. La comptabilització dels punts de la lliga acabarà 5 dies abans de la seva final corresponent, 

per tant, es poden realitzar concursos 1* durant tot l’any (sempre que estiguin aprovats per la 

FCH) però no computaran a la lliga els del cap de setmana previ a la Final. El termini d’inscripció 

per a les finals s’obrirà amb 5 dies d’antelació. 

 
6. Abans de l’Assemblea de la FCH podrà haver una reunió pels clubs que organitzin concursos 

puntuables a les lligues juntament amb la Comissió de Doma, per tal d’organitzar i ordenar el 

calendari de lligues. 

 
7. Quan el calendari està aprovat per l’Assemblea, no es podran afegir més concursos puntuables 



 

 

a les lligues, ja que la Lliga es considerarà tancada. Només es permetrà afegir 

concursos puntuables a les lligues si hi ha hagut algun suspès i que no s’hagi pogut realitzar, 

ocupant d’aquesta manera el seu lloc com a concurs puntuable al ranking. 

 
8. Els concursos que canviïn de data o de seu, hauran de ser aprovats per la FCH que 

s’encarregarà de demanar als C.O. afectats (setmana abans, setmana afectada i setmana 

posterior) el seu consentiment a la seva realització. 

 
 
 

PARTICIPACIÓ 

 
 

1.-Podran puntuar per la lliga exclusivament els genets que tinguin llicència de competidor 

expedida per la Federació Catalana tant si és nacional (homologada) com autonòmica. 

 
2.- Puntuaran tots els genets que superin la mitja del 60% 

 
3.- Si un genet participa en un concurs amb més d’un cavall/poni en un mateix nivell, tan sols 

puntuarà amb la mitja més alta de les 2 sortides que hagi realitzat. 

 

4.- Un cavall/poni pot sortir a pista un màxim de dos cops al dia. A aquests efectes, quan 

existeixin dos o més concursos coincidents (CDTs , CDTP o altres) es considerarà un únic 

concurs i no podrà sortir més de 2 cops a pista en total. Un mateix cavall/poni no podrà participar 

en el mateix dia en dues seus diferents per tal de preservar el benestar de l’animal, degut als 

perjudicis que podrien causar-li els desplaçaments a dos indrets diferents del territori. 

 
5.- Un mateix genet tan sols podrà puntuar en un nivell durant l’any. En el cas que hagi participat 

en diferents nivells, per classificar, es tindran en compte les puntuacions obtingudes en el nivell 

mes alt en què hagi participat. 

 

6.- Quan un genet durant la temporada participi en un nivell immediatament superior, d’acord amb 

la normativa, es comptabilitzaran les puntuacions obtingudes en el nivell superior en primer terme, 

i les que facin falta fins arribar a 4 classificacions, del nivell inferior en el que hagi competit". Si en 

el nivell superior no aconsegueix superar el 60%, seguirà classificant en el nivell inferior fins 

a obtenir una mitja qualificativa. 

 
7.- Per poder puntuar a la Lliga 1* s’haurà d’haver participat com a mínim en 2 concursos del 

calendari oficial de la FCH. 

 
8.- Per la puntuació de la Lliga classificarà el genet sense tenir en compte el cavall/poni, ja que 

moltes sortides es realitzen amb cavall/poni d’escola. Per aquest motiu quan un genet canvií de 

cavall durant la temporada, sinó es troba en el mateix nivell o superior en que competia, no podrà 



 

 

puntuar en el rànquing, si ja ha aconseguit 4 mitges que superin el 60 % en el nivell en 

el que competia. S’entén que el genet ja te assolit un nivell. 

 
9.- Cap genet podrà participar en més d'una categoria, i només en una de les dues Lligues. 

10.- GALOPS. Els establerts per la FCH, per cada nivell. 

11.- En el full de resultats, en la columna de CLUB, tan sols podran aparèixer els noms de Clubs 

Federats i al corrent de pagament. Si es posa el nom d’un entrenador o d’un particular o d’un club 

no federat, no constarà al rànquing de les lligues. En el seu lloc apareixerà el nom d´Club del 

Federat” 

 
 

 
 
PROVES als CDT1* 

 
 
 

 
Els nivells per classificar-se per la Lliga 1* són els següents: 

 

▪ BENJAMINS* (podran puntuar en les reprises de nivell 0 de Benjamins) 

▪ ALEVINS (podran puntuar en les reprises de nivell 1) 

▪ INFANTILS (podran puntuar en les reprises de nivell 2) 

▪ JUVENILS 0* (podran puntuar en les reprises de nivell 3) 

▪ JUVENILS (podran puntuar en les reprises de la categoria juvenils 1*) 

▪ JOVES GENETS (podran puntuar en les reprises de nivell 5) 

▪ ADULTS (podran puntuar en les reprises de nivell 5 i/o superior) 

▪ OPEN NIVELL 1 ( tots aquells genets, que competeixin en nivell 1 com a màxim) 

▪ OPEN NIVELL 2 ( tots aquells genets, que competeixin en nivell 2 com a màxim) 

▪ OPEN NIVELL 3 ( tots aquells genets, que competeixin en nivell 3 com a màxim) 

▪ OPEN NIVELL 4 ( tots aquells genets, que competeixin en les proves clàssiques com a màxim) 

 

 
Les reprises que es realitzaran el dia de la final, seran les “EQUIPOS” de totes 

i cadascuna de les categories. 

 
A partir de l’1 de Gener de 2020, el text de les reprises que tindrà validesa serà el publicat a la 



 

 

web de la FCH 

 
Totes les embocadures seran les autoritzades segons Reglament de la RFHE, art. 427 

 
 
 

BAREM DE PUNTUACIÓ 

 
Les classificacions obtingudes pels genets en les diferents proves, seran transformades en 

punts, segons la taula següent: 

 

CLASS PUNTS 

1º 30 

2º 29 

3º 28 

4º 27 

5º 26 

6º 25 

7º 24 

8º 23 

9º 22 

10º 21 

11º 20 

12º 19 

 
A partir del lloc 16é, tots els participants obtenen 1 punt.



 

 

 
 

FINAL DE LA LLIGA – COPA CATALUNYA 1* 
 

• Es tindran en compte les 3 millors puntuacions obtingudes pel genet durant l’any. 

• En cas d’empat al final, desempatarà la mitja més alta de les 4 millors notes del 
any. 

• Per optar a la final s’haurà d’haver participat com a mínim 2 cops dins el mateix nivell 
• La classificació provisional s’anirà publicant a la pàgina web de la Federació, i la 
classificació final es publicarà un cop celebrat l’últim concurs del calendari oficial de la FCH. 

• Aquesta final es farà prioritàriament juntament amb la Final 0* en el mateix cap de setmana. 

• La seu de la Final serà assignada per la Assemblea de la FCH. 
• Seran les puntuacions transformades en punts que mostraran els millors genets 
classificats dels 11 nivells amb més puntuació acumulada de la temporada. 
• Els genets podran optar a la final sempre i quan compleixin amb totes les 
condicions d’accés. 
• Podran inscriure’s a la Final per rigorós ordre de classificació. Si algun genet renuncia a 
participar en la Final, el seu lloc serà ocupat pel següent classificat fins a arribar als màxims 
participants per nivell. 
• Per poder celebrar-se una categoria deuran estar inscrits al menys 
tres binomis a la final. 

• Els admesos per nivell i categoria seran els següents: 
 

FINAL LLIGA CATALANA CDT 1* 

Categoria/nivell PROVA Genets a la FINAL 

Benjamins Benjamines equipos 8 millors classificats 

Alevins Alevines equipos 8 millors classificats 

Open 1 Alevines equipos 8 millors classificats 

Infantils Infantiles equipos 8 millors classificats 

Open 2 Infantiles equipos 8 millors classificats 

Juvenils 0* Juveniles 0* equipos 5 millors classificats 

Open 3 Juveniles 0* equipos 5 millors classificats 

Juvenils Juveniles equipos 5 millors classificats 

Open 4 Clàssica 1 5 millors classificats 

Joves Genets San Jorge 5 millors classificats 

Adults San Jorge 5 millors classificats 



 

 

 
 
CLASSIFICACIÓ FINAL 

 
• En cas d’empat als tres primers s’aplicarà el Reglament vigent de Doma Clàssica per notes de 

conjunt. Cas de persistir l’empat el desempat s’estableix per la suma dels punts obtinguts en el 

rànquing més la nota de la final. Pels classificats del 4rt al 12è lloc, es manté la mateixa formula. 

 

CLASSIFICACIÓ PER EQUIPS DE CLUBS 

 
S’estableix una classificació per EQUIPS. 

 
a) S’estableix una classificació per equips. Per poder fer una classificació per equips hi 

ha d’haver un mínim de 3 equips participants. 

 

b) Els clubs federats podran formar els seus equips amb un mínim de 3 membres i 

sense màxim. 

 
c) Els clubs federats només poden fer un equip, no podent separar els seus membres en 

altres equips. 

 
d) Els equips NO podran incloure genets d’altres clubs que no hagin pogut formar el seu propi 

equip, de manera que no podran incloure als membres d’altres clubs que no hagin pogut formar- 

ne un de propi ni a genets particulars. 

 
e) Els clubs federats faran la declaració dels seus equips, amb el tancament de matrícules a la 

FCH. 

 
f) Puntuaran las 3 millors classificacions de cada equip. 

 
g) La classificació per equips es decidirà de la forma següent: Serà guanyador l’equip que tingui 

la puntuació més alta sumant el total dels seus tres millors genets; el segon classificat serà el que 

tingui la següent puntuació més alta i així successivament. En cas d’empat a punts, serà 

guanyador l’equip en que el participant classificat en tercer lloc, tingui el millor resultat. 

 
h) Els integrants dels equips podran ser de qualsevol nivell del CDT1* 

 
i) Els Clubs hauran de tenir la seva llicència en vigor abans de tancar inscripcions 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PREMI A LA PARTICIPACIÓ 

 
➢ S’estableix un premi especial a la PARTICIPACIÓ de entre els 11 nivells 

 
➢ S’estableix un premi especial al genet més jove de total la lliga 1* 

 
Tots els premis seran en espècies



 

 

 
 
 

ANNEX I -GALOPS- 

 
La relació de galops per nivells durant l’any 2022 serà el indicat per 

la FCH en cada nivell . 


