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1. NORMES SOBRE EL TERRENY DE JOC
1.1 Terreny de joc
El terreny ha de ser totalment tancat i el més pla possible. Les dimensions màximes seran 110m de llarg x
100m d’ample, i mínimes de 70m, podent ser modificades però mantenint sempre les proporcions. La
distància recomanable entre els postes és de 8m.
El terreny de joc ha d’estar marcat. Els postes de eslàlom han de situar-se a terra, sobre una marca de 15cm
d’ample i l’altre material, sobre una marca de 40cm. Si fos necessari, segons les dimensions del terreny i del
número d’equips participants, es poden practicar modificacions. Totes les modificacions seran anunciades a
l’avançament de programa.
1.2 Terreny de joc per a la categoria -8 y Amateur
El terreny de joc tindrà unes mesures de 35-40m de llargada, i la distància entre els postes serà de 5m com a
màxim.
1.3 Pista d’escalfament
L’organització ha de facilitar als participants un terreny de escalfament totalment tancat. Aquesta zona pot
formar part de la pista de competició, en un espai convenientment senyalitzat.
1.3 Material
Tots eles equips participants han de tenir el seu kit de material i posar-lo a disposició del comitè organitzador
si aquest ha requereix. En cas de pèrdua de material el comitè organitzador serà responsable de solucionar el
problema.

2. NORMES SOBRE EL PERSONAL DEL TERRENY DE JOC

2.1 Normes generals
Tot el personal del terreny de joc ha de conèixer les regles de tots els jocs, procediments i la col·locació del
material. Els jutges com el assistents han d’ estar federats.
Des de el moment en que comença oficialment una competició, les úniques persones autoritzades a romandre
al terreny de joc son les següents: els organitzadors del concurs, el jutge principal o àrbitre i el seu assistent,
els jutges de línia, el comentarista, els reponedors de material, els competidors i un entrenador per cada
equip.
Els equips que aportin al terreny de joc més persones que les descrites al punt anterior (llevat autorització del
àrbitre) seran eliminats.
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2.2 Personal del terreny de joc
El personal del terreny de joc està compost per:
-

Àrbitre o Jutge principal

-

Jutge de línia

-

Jutge d’arribada i el seu assistent

-

Reponedors de material

-

Comentarista o Speaker

-

Interventor de la pista d’escalfament

2.3 Àrbitre o Jutge principal
Las competicions s’han de celebrar sota el control general del jutge principal o àrbitre. Aquest pot prendre
decisions relatives a qualsevol assumpte relacionat amb la competició, les quals no admetran apel·lació.
El jutge principal s’ha d’assegurar de que imperi el joc net durant el decurs de tota la competició.
El jutge ha de consultar amb els jutges de línia sobre les faltes que han vist abans de prendre una decisió. Si no
te en compte la falta vista pels jutges de línia, ha de raonar la seva decisió davant d’ell.
Las decisions del jutge principal no admeten apel·lació.
El jutge principal pot inspeccionar a qualsevol genet, poni o material en qualsevol moment.
El jutge principal, d’acord amb l’organitzador del concurs, podrà substituir un joc per altre si fos necessari per
qualsevol raó.
El jutge principal ha de tenir complerts 18 anys en la data del concurs
El jutge ha de tenir un lloc marcat i delimitat on no poden entrar familiars del competidors.
Funcions:
Dirigeix les reunions d’entrenadors dels equips.
El jutge principal és la persona que ordena el senyal de sortida.
Com a cap de pista, revisarà el bon estat del material durant la competició així com la correcta col·locació del
mateix.
Per a ser acreditats com a àrbitres oficials, s’haurà de contactar amb la delegada federativa de la FCH.
Llista oficial d’àrbitres 2018/19: Marie Follet
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2.4 Jutges de línia
És recomanable tenir un mínim de 3 jutges de línia dispersos per la línia d’arribada, pel centre i per la línia de
canvi. No obstant, aquest número pot canviar a discreció del jutge principal, en funció del número de genets
en cada sessió.
Els jutges de línia han de verificar que els relleus es fan darrere de la línia i que s’apliquen totes les regles. Els
jutges del centre han de vigilar l’acompliment de les regles al centre del terreny i verificar el contacte en els
jocs en parelles.
En el cas d’infracció no corregida de les regles, el jutge de línia aixeca la bandera al final del joc amb la finalitat
d’advertir el jutge principal.
Els jutges de línia portaran dorsals de color diferent i una bandera vermella mentre estiguin jutjant.
Els jutges de línia han d’haver complert 18 anys en la data del concurs.

2.5 Jutge d’arribada i el seu assistent
El jutge d’arribada és el responsable d’anotar l’ordre d’arribada en cada joc. El jutge d’arribada no ha de
preocupar-se de cap altre aspecte del joc.
Cada jutge d’arribada ha de tenir un assistent per anar apuntant l’ordre en que el jutge d’arribada enumera
les arribades en cada joc.
El jutge d’arribada i el seu assistent han d’estar situats sobre la línia de sortida/arribada.
Si l’organització o creu oportú, el jutge d’arribada pot tenir un altre ajudant que gravi les arribades per revisar
en cas de dubte.

2.6 Personal aportat pels clubs
Tots els clubs aportaran obligatòriament un jutge de línia per cada equip que participi, que jutjarà tants cops
com categories en les que participi. Així mateix, cada equip en pista aportarà 1 reponedors de material, el no
fer-ho serà motiu d’eliminació de l’equip.

3. NORMES SOBRE LES CATEGORIES I GRUPS DE EDAT

3.1 Grups de edat
Las competicions estan dividides en categories, que comprenen els següents grups de edat:
Menys de 8 anys:

Nascut al any 2012 o més tard

Menys de 10 anys:

Nascut al any 2010 o més tard
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Menys de 12 anys:

Nascut al any 2008 o més tard

Menys de 14 anys:

Nascut al any 2006 o més tard

Menys de 17 anys:

Nascut al any 2003 o més tard

Open

Fins a 35 anys

Veterans

A partir de 35 anys

3.2 Categories
Els grups de edat tindran 2 categories diferents: amateur i èlit
3.2.1

Categoria èlit

Un equip es considera èlit quan almenys 2 dels seus components ja han participat en la lliga anterior en la
mateixa o diferent categoria.
3.2.2

Categoria amateur

Un equip es considera amateur quan no compleix les condicions per a ser èlit. No obstant, un equip que podria
ser amateur podrà participar en la categoria èlit si així s’hi inscriu.

4. NORMES SOBRE ELS PARTICIPANTS
Un participant només pot competir en una única prova de la mateixa categoria per concurs.
4.1 Equips
Els equips estan formats per un mínim de 4 genets i ponis, i un màxim de 5 genets i ponis.
Una vegada començada la competició, els genets i ponis especificats al document de inscripció del concurs no
poden ser canviats. Tanmateix, en les competicions per equips, amb l’autorització del jutge principal, es pot
afegir en qualsevol moment un genet o un poni amb la condició de no excedir el màxim de 5 genets i 5 ponis.
Un equip es pot substituir un poni durant la competició, només si , el veterinari certifica que el poni es incapaç
de seguir competint o si el jutge principal decideix que el poni es perillós I si la pèrdua d’aquest poni
signifiqués que el equip quedés només amb 3 ponis.
Un equip es pot substituir un genet si un metge certifica que el genet no pot continuar I la seva pèrdua
significa que seu equip quedi només amb 3 genets. El genet que el substitueix ha de complir les mateixes
condicions exigibles a la resta de l’equip.
Si, per qualsevol raó, un equip quedés compost per tres genets i/o tres ponis, l’equip quedaria eliminat.
Un mateix poni pot formar part de tres equips de diferents categories.
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5. NORMES SOBRE ELS PONIS
5.1 Ponis
Els ponis han de mesurar un màxim de 148 cm sense ferradures , i 151 cm amb ferradures
L’altura, el pes i l’experiència del genet ha de correspondre a l’alçada, la mida i l’experiència del poni. Si el
jutge decideix que un genet pesa massa o resulta perillós per al poni, el genet serà eliminat de la competició.
Tots els ponis estaran en possessió de les respectives llicències federatives.
L’edat mínima d’un poni per a poder participar serà de 5 anys.

6. NORMES GENERALS SOBRE ELS JOCS

Las normes generals son d’aplicació a tots els jocs llevat si queden modificades per la regla d’un joc en concret.
6.1 Llista de jocs de la lliga catalana 2019
TOTS els JOCS
AMATEUR

ÉLIT

JOCS NUEVOS A ESCOGER

Ampolles

Ampolles

Globus

Cartró

Cartró

Torre Windsor

5 banderes

5 banderes

Norman Patrick

Pilota i cono

Basket

Peu a terra

5 tasses

5 tasses

Justa

2 tasses

2 tasses

Litter

Carter

Carter

Bank

Corda

Corda

Torre Poni

2 ampolles

Mitjons

4 banderes

Slàlom

Slàlom

Espasa

2 banderes

2 banderes

Neumàtic

3 tasses

Graons

3 tasses
Caixa d’Eines
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6.2 Programa
El programa ha de preveure la celebració de, al menys, 6 jocs per a la categoria moustics i 8 per a la resta de
categories, que seran els mateixos per a totes elles en una mateixa competició.
Per la final s’ha d’escollir 6 jocs basics y 6 jocs nous
6.3 Ajudes
Cap genet pot ajudar a un altre llevat si ambdós estan actius en un mateix joc o si es tracta de recuperar un
poni solt. Un genet es considera actiu quan ha començat però encara no ha acabat la seva part del joc.
Un genet pot ajudar a un altre a creuar la línia d’espera, mentre no entri a la zona de espera. El genet que
està a la zona de joc no pot ser ajudat per un altre genet que estigui a la zona de relleus.
El jutge de línia no pot accedir al terreny per a col·locar els objectes al seu lloc darrere de la línia de fons.
Quan un equip es l’últim d’un joc, l’entrenador i/o el jutge de línia poden ajudar al genet en dificultat a sortir
de la pista, d’acord amb l’autorització de l’àrbitre oficial.
Ajuts permesos. En la categoria de menys de 8 anys i menys 10, els genets poden ser acompanyats per a dirigir
els ponis, però no ajudats per avançar el poni ni per a realitzar les dificultats tècniques del joc.

7. NORMES SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETICIONS
7.1 Avançament de programa
Amb un mes d’anterioritat a la celebració de la competició, el club organitzador ha de facilitar als clubs i
participants inscrits un document en el que figuren les dades tècniques de la competició, en que constarà,
entre altres dades, la data i horari, personal a càrrec de la competició, jocs a disputar i sistema per a resoldre
els possibles empats. Aquest avançament de programa te que ser aprovat amb anterioritat per la FCH. En cas
de no complir aquesta normativa, quedarà suspesa la prova.
7.2 Reunió d’entrenadors
La reunió estarà dirigida per l’àrbitre oficial. Es reuniran els entrenadors i els membres del jurat. L’objectiu és
verificar tots els paràmetres necessaris per a el bon desenvolupament de la competició: horaris, presència dels
equips, del personal que aporten, dels jocs, del material, l’ordre dels jocs, sistema de competició i
coneixement de les regles.
Després de la reunió, no es permet ninguna objecció ni queixa a ningun membre del personal a càrrec de la
competició.
7.3 Inspecció
Els genets i els ponis podran ser inspeccionats per l’àrbitre i cap de pista d’escalfament, per a comprovar que
l’equipament compleixi la reglamentació. Es verificarà el bon estat de la muntura així com la vestimenta de
competició. En cas de trobar alguna anomalia, es canviarà el material defectuós. Es pot premiar les
presentacions per tal de recompensar la presència i la imatge dels equips.
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7.4 Proves eliminatòries
En funció del número de participants inscrits en cada categoria, del temps, del terreny i del número de carrils
disponibles, l’organització podrà decidir la celebració de proves eliminatòries.
7.5 Seguretat
En tota competició de la copa catalana, es obligatòria, per raons de seguretat, la presència d’una ambulància.

8. NORMES SOBRE LA CLASSIFICACIÓ
8.1 Puntuacions
Segons els resultats de cada joc, s’atribuiran punts a cada equip, segons l’ordre d’arribada. Es sumarà un punt
suplementari al número de equips en competició, de manera que el l’últim tindrà 2 punts.
Un equip que quedi eliminat d’un joc sumarà 1 punt.
Si en una categoria hi ha més participants que carrils en la pista, els equips competiran en rondes, cada vegada
amb contrincants diferents, de manera que tots competiran contra tots en els diferents jocs.
Els punts de cada joc es van sumant per a definir la classificació de la competició.
8.2 Empats
En el cas que hi hagués empat entre varis equips, podrà organitzar-se un joc suplementari, les 5 banderes, per
a desempatar els ex-equo.
Per a desempatar per a una de les 3 primeres places es pot utilitzar qualsevol mètode, el resultat de l’últim joc,
o el número de jocs guanyats durant la sessió.
L’elecció del mètode de desempat ha de estar obligatòriament determinada en l’avançament de programa. Si
no hi figurés, com a mètode de desempat, es disputarà obligatòriament el joc de les 5 banderes.
8.3 Eliminació
Si un equip comet varis errors sancionables amb l’eliminació dins del mateix joc, serà eliminat únicament
d’aquest joc.
Si un equip resulta eliminat en un joc, anotarà només 1 punt, sigui quin sigui el seu ordre d’arribada. Si acabés
en primera posició, passaria de 7 punts a tenir 1 punt, i els equips restants remuntarien una posició.
8.4 lliga catalana de poni-games
La lliga catalana es regeix per aquesta normativa, i per la normativa general de mounted games de IMGA.
La lliga catalana està oberta a tots els genets de qualsevol edat amb llicència federativa ( no escolar).
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El poni ha de estar en possessió del LAC. ( Llicencia anual cavallar ), i complir les normatives sanitàries vigents
Qualsevol equip que no compleixi aquesta norma no podrà participar
8.4.1 Participació:
8.4.1.1 Genets Un participant només pot competir en una única prova de la mateixa categoria per
concurs. Un genet pot participar amb qualsevol poni mentre que el jutge principal consideri que la
relació entre l’envergadura del genet i del poni sigui raonable.
8.4.1.2 Ponis Un mateix poni pot sortir muntat un màxim de tres vegades en una mateixa sessió de
competició i sempre en diferent categoria.

8.4.2 Inscripcions
Las inscripcions dels equips es faran al principi de a lliga abans del dia 30 de Gener davant de la FCH
(federacio@fchipica.cat) i a partir d’aquí només caldrà passar al comitè organitzador el nom de l’equip que
anirà al concurs. Cada equip podrà inscriure sis participant dels quals només podran concursar el mateix dia.
Les inscripcions hauran de formalitzar-se davant del club organitzador amb anterioritat suficient a l’inici de la
competició ( com a molt tard set dies abans). El preu de les inscripcions serà únic, de 25€ por genet.

8.4.3 Classificació
La classificació de la lliga catalana es refereix als genets i no als binomis. Per a la classificació en la lliga catalana
es tindran en compte els dos millors resultats obtinguts en la participació en els concursos de la lliga catalana.
A aquests valors s’afegirà els punts obtinguts en la final.
Para mantenir els punts en la classificació de la lliga catalana, els genets que formen part d’un equip hauran
de ser els mateixos al llarg d’aquesta, almenys 3 d’ells, si no, es tractarà d’un equip diferent.
En acabar cada competició el comitè organitzador serà el responsable de sumar els punts per la classificació de
la lliga catalana i passar-ho a la federació dins dels tres propers dies. ( tecnic@fchipica.cat )

TAULA DE ASSIGNACIÓ DE PUNTS SEGONS RESULTAT DELS CONCURSOS
1r classificat 20 punts
2º classificat 18 punts
3r classificat 17 punts
4º classificat 16 punts, i així successivament
La participació mínima és de dos concursos més la final. No obstant, podran participar en la final tots els
equips, parelles que lo desitgin.
Les tres millors puntuacions obtinguts a la lliga catalana es sumaran els punts obtinguts a la final, que seran els
mateixos que en els concursos, incrementats amb un factor multiplicador de 1,5.
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TAULA DE ASSIGNACIÓ DE PUNTS SEGONS RESULTAT DE LA FINAL
1r classificat 30 punts
2º classificat 27 punts
3r classificat 25,5 punts
4º classificat 24 punts,
5º classificat 22.5 punts
6º classificat 21 punts i així successivament
En cas d’empat a la classificació final, el guanyador serà el que tingui més bones classificacions durant la lliga.
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