CONDICIONS EQUIP FCH CAMPIONAT D’ESPANYA MENORS 2022

Per optar a formar part dels equips de la FCH el binomi haurà d’haver obtingut una mitja de 67% o
superior per les categories d’alevins i infantils, o un 66% o superior per la resta de categories a una
competició oficial de categoria CDN1* o superior celebrat a dins del territori català. Aquesta mitja
haurà de ser obtinguda entre la finalització del campionat d’Espanya 2021 i l’obertura de les
matrícules del campionat d’Espanya 2022.
Només seran vàlides, a aquests efectes, les notes mitjanes obtingudes a les proves d’equips. A la
categoria d’infantils, només es comptabilitzarà la nota tècnica obtinguda a la prova d’equips.
Els participants que no assoleixen les condicions de classificació esmentades en el punt anterior,
podran participar a títol individual sempre i quan compleixin amb els requisits establerts anualment
per la RFHE. La FCH no avalarà cap genet que no disposi de les classificacions corresponents.
Tots els federats catalans que participin al campionat d’Espanya rebran una equipació de la FCH.
Només els binomis que formin part de l’equip de la FCH rebran l’ajuda econòmica establerta. Aquesta
subvenció serà individual per cada binomi.
La vocalia de Doma Clàssica de la FCH es reserva el dret a poder afegir, a partir de criteris merament
esportius, aquells binomis que no compleixin estrictament els requisits sol·licitats.

Tots els genets que vulguin anar al campionat d’Espanya hauran d’omplir i enviar a
vocaliadedoma@gmail.com el document que es troba adjunt a la següent pàgina.
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Campionat d’ Espanya Menors 2022
Genet
Nom
Cognoms
Nº Llicència
Categoría campionat
Talla polo
Nº Telefon
Email
Cavall
Nom
Nº Llicència

Si desitges formar equip Federació Catalana d'Hípica continua amb les classificacions
Classificacions (només prova d’equips)
Concurs
Data
mitja obtinguda

Concurs
Data
mitja obtinguda
enviar vía e-mail a vocaliadedoma@gmail.com abans del 7 de setembre a les 00:00 hores
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