COMISSIÓ DE RAID
FEDERACIÓ CATALANA D’HÍPICA
(Aquesta normativa és efectiva des del dia 01/01/2018)

NORMES GENERALS DEL REGLAMENT DE RAID DE LA FEDERACIÓ
CATALANA D’HÍPICA, MODALITAT PROMOCIÓ VELOCITAT
CONTROLADA.
DISTANCIES 40 km - 60 km – 0*(80 km)

LA PARTICIPACIÓ EN AQUESTA COMPETICIÓ ESTÀ
SUBJECTE A L’ACCEPTACIÓ DE TOTS ELS PUNTS D’AQUEST
REGLAMENT.
És desig d’aquesta comissió és adaptar-se a la realitat del nostre país, per
anar millorant el que ja existeix i per satisfer la major part d’aficionats
possibles; tot això sense perdre de vista els objectius fonamentals; la
creació de nous valors, tant de cavalls com de genets, i d’augmentar la
qualitat i el nivell dels ja existents. Aquesta competició està pensada per la
iniciació i l’aprenentatge de cavalls i genets.
1º- En tota competició hípica el cavall és el sobirà per la qual cosa es
posaran tots els mitjans pel seu benestar.
2º- El calendari de proves puntuables podrà ser modificat per motius
justificats, segons criteri d’aquesta comissió.
3º- En aquesta competició podran prendre part tots els cavalls i genets que
siguin titulars de la llicència federativa de la Federació Catalana d’Hípica.
4º- L’edat mínima dels genets serà de 10 anys, amb la corresponent
autorització paterna/materna o tutor/a legal.

5º- L’edat mínima dels cavalls serà de 5 anys, poden competir en totes les
proves de velocitat controlada (VC) 40-60-0* Km.
L’edat es considera sempre complerta dins de la mateixa temporada.

6º- Per la inscripció i la participació:
Els cavalls han d’estar en possessió del LAC i passaport equí. També han
de complir amb les normes sanitàries que estiguin vigents a Catalunya i
estar degudament microxipats. El cavall s’ha de poder identificar amb el
seu passaport.
Els genets han d’estar en possessió de la llicència federativa. En les proves
VC és suficient amb la llicència territorial.
7º- Pes i categoria dels genets:
En les proves VC-40-60-0* Km el pes sempre serà lliure.
Categoria sènior: mínim 18 anys.
Categoria júnior: de 14 a 18 anys.
Categoria infantil: de 10 a 14 anys.
L’edat es considera sempre complerta dins de l’any.
8º- En principi tots els raids puntuables per la copa VC de la Federació
Catalana d’Hípica seran de velocitat limitada:
- VC 40-60 km: màxim 15 km/hora.
- VC 0*: màxim 16 km/hora
Si per les característiques del recorregut i, o la climatologia, es
considera convenient, la velocitat màxima es reduirà, a criteri del jurat i
l’equip veterinari, al igual que la velocitat mínima.
9º- En funció de la velocitat màxima establerta es concretarà el temps
mínim per arribar als successius controls de cada fase de la prova.
10º- Traspassar la línia final, o de cadascuna de les fases, abans de l’hora
mínima establerta, suposa l’eliminació.
11º- La velocitat mínima, com a norma general serà:
- VC 40-60 km: mínima de 10 km/h.
- VC 0*: mínima de 12 km/h
En funció de les característiques del recorregut o de la climatologia, es
podrà disminuir, o augmentar a criteri del jurat i de la comissió veterinària.
La velocitat mínima podrà ser inferior a l'establerta en l'avanç de
programa en qualsevol de les fases, però no en el total de la prova.

12º- En funció de la velocitat mínima establerta, es concreta el temps
màxim, i l’hora de tancament, dels successius controls establerts.
13º- Arribar als controls al final de la prova després de l’hora de
tancament, suposa l’eliminació.
14º- Durant les proves del campionat, el genet pot treure tants cavalls
com desitgi.
15º- En les proves VC de la Federació Catalana d’Hípica, no són
permesos els premis en metàl·lic.
16º- El recorregut estarà convenientment senyalitzat, per evitar
equivocacions dels participants. Es posaran cartells de senyalització cada 5
km i es marcarà un mínim de dues fases de 20 km, com a mínim amb una
assistència per fase, com a màxim cada 10 km, amb els seus corresponents
controls veterinaris
Proves de 40 km: 2 fases per prova
“
“ 60 km: 3 fases per prova
“
“ 0 *(80 km): 4 fases per prova
17º- Sistema de classificació.
Per fer 60 km s’ha d’haver corregut un de 40 km.
Per fer 0* km s’ha d’haver corregut un de 60 km.
Per participar en proves de 60, tots els genets i cavalls hauran
d’acreditar la seva classificació en proves d'inferior categoria si s'han
obtingut fora d'aquesta territorial.
Per participar en proves de 60 km cal tenir galop 2.
Per participar en proves de 0*, tots els genets i cavall hauran
d’acreditar la seva classificació en proves d'inferior categoria si s'han
obtingut fora d'aquesta territorial.
Per participar en proves de 0* cal tenir galop 4.

18º- Controls veterinaris:
Pauta vacunació:
-Primovacunació: - Primera vacuna: dia 0 (ex. 1 Abril 2017)
- Segona vacuna: entre dia 21 i 92 (ex. 1 Maig 2017)
- Primer recordatori: dins el 7 mesos de la segona vacuna de la
primovacunació. (ex. 1 Novembre 2017)
- Següents recordatoris:

- Mínim dins l’any des del primer
recordatori
(ex. 1 Novembre 2018)
- Competint: dins els 6 mesos + 21 dies del
recordatori previ (ex. 1 Maig 2018)

El cavall ha de portar la primovacunació feta per poder participar a la
prova, i no pot haver estat vacunat en els últims 7 dies abans de la prova.
Si un cavall no té les vacunes correctes per córrer se li farà un primer
avís (warning) i si no estan correctes en la següent prova no podrà
córrer.
Les pulsacions es prendran amb pulsòmetres per part dels veterinaris si
estan lliures, quan aquests estiguin ocupats seran els jutges els encarregats
de mirar les pulsacions en el moment d’entrar al control veterinari.
El nivell màxim de pulsacions per superar el control serà de 64 ppm.
Hi haurà un temps màxim de 20’ per presentar el cavall al control
veterinari.
En totes les proves de 40 km, 60km, i 0*, hi ha 2 oportunitats per
superar el control de pols. Excepte el control final que hi ha una sola
presentació.
19º- A les proves de 60 km i 0* el control serà tipus Vet-Gate a 64 ppm.
El temps de descans obligatori en totes les fases serà 30 min.

20º- Punts de classificació: són en funció de la velocitat mitjana
aconseguida.
Proves 40, 60 km:
Entre 14 i 15 km/hora
“ 13 i 14
“
“ 12 i 13
“
“ 11 i 12
“
“ 10 i 11
“
arribar abans de l’hora

12 punts
11 “
10 “
9 “
8 “
0 “

En proves 0* la puntuació serà segons sistema Eldric
21º- En les proves de 40, 60, 0* km la sortida serà esglaonada dins el
temps establert una vegada passat el control previ.
22º- En cas d’empat a final de temporada guanyarà el genet que tingui el
màxim de punts amb el mínim de cavalls i proves.
Per poder optar a la classificació en el rànquing a final de temporada
serà necessari participar com a mínim en dues curses de la mateixa
categoria.

23º- Les inscripcions es faran per internet a través de la web de la FCH
fins les 23:59h del dimecres abans de la prova.
No es podrà fer cap inscripció el mateix dia de la prova.
No serà possible canviar la inscripció d’un cavall o genet a cap prova
de categoria superior en el mateix dia del la prova.

24º- En les proves de la Federació Catalana cap cavall es podrà retirar
sense superar el corresponent control veterinari. Només es podran retirar
un cop superat aquest.
En cas de no completar la fase el cavall serà presentat al control el
més aviat possible.
Resta prohibida la utilització d’esperons, incloses les botes amb
protuberàncies en el taló, tant metàl·liques com de plàstic.
Resta prohibida la utilització de fusta, ni branques, ni ampolles ni res que
serveixi per fustigar un cavall sota pena d’eliminació.
25º- No es pot fer assistència en l’últim kilòmetre de cada fase.
Serà causa d’eliminació esperar parats l’hora establerta per passar la
línia de meta o el final de cada fase.

26º- Si en opinió del veterinari de tractament un cavall necessita ser
tractat , és obligatori el seu tractament en el mateix moment, no podents’hi negar el genet o propietari, sota perill de sanció dictada pel Comitè de
Disciplina de la FCH.
27º- Es realitzaran controls antidopatge als cavalls en les proves
territorials.
28º-Pels
aspectes
no
contemplats
en
aquesta
normativa,
s’aplicarà el reglament i normes per la competició de raid de la RFHE amb
l’arbitratge final de la FCH.

ANNEX-I
Campionats de Catalunya de Raids
Sol·licitud Campionats de Catalunya de Raids
1º- Els Campionats de Catalunya se sol·licitaran a la web de la FCH en el
termini establert.
2º- A la sol·licitud s’inclourà una memòria esportiva i econòmica.
3º- Per poder sol·licitar els campionats prèviament s’ha d’haver organitzat una
prova de la mateixa categoria en anys precedents, la qual dóna entrada en la
roda de comitès organitzadors.

Organització Campionats
4º- L’organització dels Campionats de Catalunya pertany a la FCH qui delega
en els comitès organitzadors que compleixen el requisits per poder organitzarlos.

Els requisits
5º- Ser un club o comitè organitzador
.
6º- Estar donat d’alta en els estaments que corresponguin esports, federació,
estar al corrent del pagament de la llicència i cànons corresponents, no tenir
deutes de cap concepte amb la federació, comptar amb experiència
contrastada en l’organització de proves mínim de 2*, comptar amb espai,
personal, recursos econòmic i instal·lacions suficients.
7º- Estar dins de la roda del circuit de comitès organitzadors almenys amb un
any de antiguitat previ a l’organització del campionat sol·licitat.

Atorgament dels campionats
8º- En cas de complir tots el requisits establerts i si hi ha més d’un comitè que
ho sol·licita, el campionat de Catalunya es votarà a l’assemblea de la FCH.

Per prendre part en els campionats
9º- Per poder participar en els campionats els genets han d’estar federats a
Catalunya. Els cavalls han d’estar federats a Catalunya en l’any del campionat.
10º- Els campionats de Catalunya es disputen en les categories sènior, junior i
per equips que poden ser mixtes ja que es corre amb pes mínim de 70kg.
Els equips estaran formats per un màxim de 4 genets i un mínim de 3.
11º- En la categoria sènior es podran concedir premis en metàl·lic, no a la
categoria junior.
12º- El pagament del premis en metàl·lic es farà efectiu un cop sigui comunicat
per part del laboratori el resultat negatiu del control de dòping.
13º- Els campionats es correran segons la categoria que cada genet tingui en
la seva llicència al començar la temporada.
2.- Els genets, jutges, àrbitres i cavalls etc.. que disposin de llicència esportiva
territorial o nacional no expedida per la Federació Catalana d’hípica, i que
vulguin participar en proves d'àmbit autonòmic a Catalunya, organitzades per
aquesta federació, podran participar també en aquestes activitats o
competicions sempre que efectuïn el pagament de la quota esportiva de la
TEC (Targeta Esportiva Catalana) per binomi determinada anualment per
l’Assemblea de la FCH. El binomi haurà d’acreditar, així mateix, que
l’assegurança inclosa en la seva llicència cobreix les activitats esportives
realitzades a Catalunya. El pagament d’aquesta quota implica l’acceptació del
Reglaments i Règim Disciplinari de la Federació Catalana d’Hípica.
Els binomis que disposin de la TEC podran participar en rankings, lligues,
copes i Campionats de Catalunya, excepte en les proves finals de les
competicions referides.

