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PROTOCOL D’ACTUACIÓ A APLICAR ALS CONCURSOS ESPECIALS  

EN FASE DE DESESCALADA  

 

REINICI DE LA COMPETICIÓ A CATALUNYA 2020 

Aquestes normes intenten rellançar la competició a Catalunya, de forma que complint 

les normes sanitàries existents en cada moment, permetin que tot i el difícil moment 

que estem vivint, poc a poc puguem tornar a la normalitat del nostre esport en les 

disciplines individuals, no en les d’equip.  

Però en el moment en que s’autoritzi la possibilitat de iniciar la competició 

TERRITORIAL i en la possibilitat al principi, per part de genets i amazones, oficials etc… 

de veure afectada la lliure mobilitat interprovincial o per regions sanitàries, es 

dissenya una proposta de CONCURS TERRITORIAL “ESPECIALS” – CTE, adequat a la 

situació Covid19 i vigent, en principi, fins que les autoritats ens permetin accedir a la 

competició de “de caràcter normal “. 

 

CONCURS TERRITORIAL ESPECIAL. -CTE-. 

➢ Durada dels concursos. -  Els CTE tindran “preferiblement” només un dia de 

durada, per afavorir el mínim contacte entre els participants i limitar així els 

aforaments.  

➢ Estabulació. - No serà obligatori estabular-se a la instal·lació. En el cas de fer-ho, 

haurà de complir amb totes les normatives sanitàries i de desinfecció en vigor.  

➢ Matricules. - Serà obligatori matricular a través del sistema de la FCH. S’obriran 

15 dies abans de la competició i es tancaran 7 dies abans de l’inici.  

➢ No s’admetrà cap matricula que no es faci en data i forma a través del sistema 

de matrícules de la FCH.  

➢ Participació i binomis admesos. – Només es permetrà la participació de binomis 

amb llicència tramitada per la FCH, i amb domicili habitual a Catalunya. Seran 

admesos a participar els binomis segons l’orde d’inscripció. En funció de 

l’aforament permès en el moment, i segons les característiques de la instal·lació.  

➢ Avançaments de programa. – Es reflectiran amb claredat els punts anteriors. 

Tindran entrada a la FCH amb 30 dies d’antelació a la celebració del concurs. Es 

farà constar el nombre màxim de cavalls que s’admetran al concurs,  segons el 

nombre de pistes i instal·lacions de cada C.O. o Ajuntament del municipi 
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permeti, mantenint el número clausus de capacitat que marquen les normatives 

vigents per a cada fase de la desescalada. 

➢ No s’admetrà cap prova de caràcter social, junt o durant la celebració dels CTE.   

➢ Proves i nivells. – Es podran utilitzar i programar les reglamentades fins el 

moment en el reglament particular actual de cadascuna de les disciplines.  

➢ Classificacions en CTE.- Seran vàlides les classificacions obtingudes en CTEs per 

campionats, finals de lliga, etc.… ., fins el moment en que estiguem de nou a la 

“normalitat”. 

➢ Publicació de resultats i informació del concurs. – Es farà de forma digital, i de 

fàcil accés per els participants, evitant acumulació de persones al voltant dels 

taulons d’anuncis, a les secretaries etc...  

➢ El Comitè organitzador, amb aprovació del delegat de la FCH, informarà a tots 

els participants de les normatives d’us de pistes de competició, escalfament i 

entrenament, així com de pistes de donar corda, dutxes de cavalls  etc… 

➢ El delegat de la FCH senyalitzarà, i vetllarà perquè es mantinguin les distàncies 

socials del personal de coordinació amb el responsable de la instal·lació i el metge 

responsable.  

➢ Vestuaris i locals socials. – Romandran tancats. Els participants hauran d’arribar 

canviats des dels seu domicili, i al acabar la prova tornaran al seu domicili sense 

utilitzar ni dutxes ni vestuaris de la instal·lació.  

➢ Oficials de competició, i personal. – Hauran de mantenir en els seus llocs de feina 

les distàncies mínimes socials exigides. 

S’aconsella el nomenament d’un comissari que vetllarà per:  

A l’orde de sortida anirà indicat en quina zona demarcada al voltant de la pista 

d’escalfament correspon estar situat al personal auxiliar de cada binomi. El 

número de zones demarcades serà sempre igual al nombre màxim de 

participants que es puguin trobar dins de la pista d’3escaldfament. Dins 

d’aquestes zones s’ubicarà el personal auxiliar de cada binomi. Només podrà 

haver-hi una persona d’ajuda per binomi, exceptuant el Raid que seran un màxim 

de dues persones per binomi.  

Tota acció que s’exerceixi pel personal auxiliar sobre un binomi s’haurà de 

realitzar fora de la pista d’escalfament i mantenint sempre la distància de 

seguretat entre tots els participants.  

 

 

➢ En les disciplines de Doma de CCE, Doma Clàssica, Doma Vaquera, Doma 

Adaptada, Doma de Enganxes, Western ( Reinning) i Alta Escola.-  

• Degut a les mesures sanitàries d’obligat compliment, els jutges jutjaran 

sense secretari, i sempre que els llocs de feina no permetin mantenir les 

distàncies mínimes exigides, es jutjarà únicament amb 2 jutges, situant 

un en C ( costat menor ) com a president de la prova, i altre en E, o B. ( 

costat major ) com a vocal del jurat. 
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• No serà obligatori posar observacions a les notes de suficient (cinc) o 

superiors. Als ordres de sortida, es donarà 1 minuto més de lo normal, 

per que al final de la prova de cada binomi els jutges puguin donar les 

observacions obligatòries del resum de la prova.  

• PROVES PER A CAVALLS JOVES DE LES PROVES DE DOMA  

En el cas que no sigui possible per falta d’espai a la caseta del jurat entre els dos 

jutges, que no puguin mantenir la distancia de seguretat de 2 metres, la prova 

podrà ser jutjada pels dos jutges situats en dos llocs de treball, a l’alçada de la 

lletra C o bé un en C, i l’altre en E amb 2 walkie Talkie ( a ser possible , evitar los 

walkies ( falta de bateria, interferències, etc..) 

Entre cavall i cavall es donarà 1 minut més de temps de l’habitual per tal que els 

jutges puguin anotar els comentaris corresponents al full de la reprise.  

 

• PROVES PER INFANTILS I CAVALLS DE 7 ANYS A DC 

Seran jutjats per 2 jutges únicament situant-se el president de la prova en C, 

jutjant la nota tècnica, i l’altre membre en E o B jutjant la nota de qualitat.. 

Entre cavall i cavall es donarà 1 minut més de temps de lo habitual perquè els 

jutges puguin anotar els comentaris corresponents en cada full de la reprise.  

 

 

➢ Salt d’ Obstacles , Salt de CCE, Cross en CCE,  Indoor de Enganxes, Trec, i Cross 

en Enganxes.- 

• Aquests CTE seran jutjats per un sol jutge principal com a president del 

jurat, a ser possible auxiliat per un vocal, sempre que els llocs de treball 

permetin les distàncies de seguretat exigides. 

• El cap de pista, haurà d’organitzar al personal de pista perquè sempre 

mantinguin les mesures mínimes de seguretat exigides. De forma que es 

facin càrrec sempre dels mateixos obstacles, manipulant-los el mínim 

nombre de persones possible.  

• A les proves dels CTEs, no podrà haver més d’un binomi a la pista de 

competició, i al acabar el recorregut haurà de deixar entrar al següent 

participant abans d’abandonar la pista, de forma que mantenint les 

distàncies de seguretat exigides, no es creuin a la porta d’entrada.  

• En el cas dels obstacles de  Cross, Enganxes i Trec, a ser possible, hauran 

de estar construïts de forma que amb pocs oficials o auxiliars es pugin 

observar per grups, de forma que amb el mínim numero de persones 

puguin ser controlats tots ells.  

 

 

➢ Raid, i Raid/Trec .- Mentre durin les restriccions, les proves de Raid seran 

jutjades per un President de jurat i un vocal. Que mantindran en tot moment la 

distància de 2m exigides. 
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• Zona raid (venue) a porta tancada o en el seu defecte, limitat amb 

tanques, cinta, estaques …. Es considera venue la zona que 

engloba vetgate, zona de recuperació, descans, boxes, arribades i 

sortides al recorregut i aparcament de vehicles, amb control 

d’accés a personal autoritzat i acreditat. 

▪ Vet Gates i controls veterinaris, s’establiran els carrers amb 

distàncies de 3 m. d’amplada, mantenint sempre un carrer lliure 

que no s’utilitzarà, entre 2 d’elles, de manera que no hi hagi 

contacte ni aglomeració de participants. De moment 

s’anomenarà un president de la comissió veterinària, i dos vocals, 

els quals assumiran totes les funcions.  

▪ Les sortides seran escalonades, donant temps entre sortida de 3 

minuts, amb un màxim de grups formats per cinc binomis, de 

manera que els participants no pugin creuar-se.  

▪ Al control de vet gate només hi anirà el genet amb el seu cavall, 

mantenint en tot moment la distància mínima exigida amb el 

veterinari i evitant tot contacte amb ell, i portant mascareta.  

▪ La zona de control de polsos, estarà igualment delimitada, no 

podent haver més de dos binomis en el seu interior. 

▪ El nombre de cavalls participants haurà d’estar d’acord amb les 

mesures de les zones de Vet Gate i descansos, de manera que no 

es produeixin aglomeracions de personal.  

▪ Els equips d’assistència de cada cavall, el formaran un màxim de 

2 persones, que hauran de ser acreditades pel CO.  

▪ Punts d’assistència: S’hauran de seguir mantenint les mateixes 

condicions que en el venue. 

▪ Durant el recorregut els binomis haurà d’anar en fila. En cas 

d’accident, s’avisarà al CO, estant prohibit que pari cap altre 

binomi en auxili sense mantenir la distància de seguretat 

estipulada ( a no ser que l’accident sigui d’extrema gravetat). 

▪ Preferentment, i fins a nou avis, la distància màxim dels raid serà 

de fins a 60KM.- (VC/40 y VC/60), quedant de moment anul·lats  

els VC/0*, a no ser que puguin celebrar-se dins d’un mateix 

municipi.  

▪ El número màxim de cavalls admesos entre totes les categories 

per dia, serà de 50 binomis. En cas d’haver-hi més inscrits, es 

podran celebrar les proves repartint els inscrits en més d’un dia.   

 

➢ SECRETARÍES TÈCNIQUES I DE CONCURSO: - 

 

• Degut al moment en el que ens trobem, les secretaries dels concursos 

hauran de realitzar i fer arribar als participants, tota la informació del 

concurs, de la instal·lació, ordres de sortida, resultats, etc...  , de manera 
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telemàtica, de tal forma que no es manipuli paper, i evitant els taulons 

d’anuncis.  

• Tots els pagaments i cobraments es realitzaran preferiblement a través 

de transferències o datàfons, intentant que no hi hagi circulació de 

moneda en efectiu, i evitant així les cues als accessos, o interior de on 

estiguin ubicats.  

 

➢ ENTREGUES DE TROFEUS:- No s’entregaran Trofeus a peu terra ni muntats.  

(cerimònia, como tal) 

 

• En una taula propera a la secretaria de concurs, s’exposaran els trofeus 

de cada prova i al finalitzar les proves, els genets premiats passaran al ser 

cridats a recollir-los, de forma que no hi hagi aglomeracions. 

 

➢ DOCUMENTACIÓ DELS CAVALLS: - 

La documentació que haurà de portar obligatòriament cada binomi es la mateixa 

exigida fins el moment, sense la obligació d’entregar-la al CO a la seva arribada, 

però si a requeriment de qualsevol oficial de la competició.  

 

• Llicència esportiva del genet 

• Llicència anual cavallar 

• Passaport del cavallo, o llibre d’origen, o Lic, , amb vacunes al dia. 

 

 

❖ TOTS ELS PARTICIPANTS I ASSISTENTS HAURAN DE PORTAR MASCARETA EN 

QUAN INTERACTUIN AMB OFICIALS, MEMBRES DEL C.O. I ALTRES 

PARTICIPANTS. NO ES OBLIGATÒRIA EN EL MOMENT DE LA MONTA.  

 

❖ ELS OFICIALS I MEMBRES DEL CO HAURAN DE PORTAR LES MASCARETES 

SEMPRE I QUAN INTERACTUIN I ES RELACIONIN AMB ALTRES PERSONES.  

 

❖ SEMPRE QUE SIGUI POSSIBLE, S’ACCEDIRÀ I SORTIRÀ DE LES PISTES DE 

COMPETICIÓ I ENTRENAMENT, PER ACCESSOS DIFERENTS, EVITANT EL 

CREUAMENT DE BINOMIS. 

 

❖ TOTS ELS CTEs, ES REGIRAN PER AQUESTES NORMATIVES, I EN CAS DE NO 

ESTAR CONTEMPLAT, PELS REGLAMENTS DE LA FCH I/O RFHE. 

 

❖ EN TOT MOMENT S’HAURAN DE MANTENIR LES MESURES SANITÀRIES 

VIGENTS PUBLCIADES PEL MINISTERI DE SANITAT.  

 

❖ NO PODRÀ ANAR A CAP COMPETICIÓ QUALSEVOL PERSONA AMB SINTOMES 

O FEBRE DE MÉS DE DE 37º.  
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❖ COM INDIQUEN LES NORMATIVES VIGENTS, S’HAURÀ DE CONTROLAR LA 

TEMPERATURA A L’ENTRADA DEL RECINTE A TOTA PERSONA ABANS 

D’ENTRAR.  

 

 

❖ AQUEST PROTOCOL POT ANAR VARIANT EN FUNCIÓ DE LES NORMATIVES 

INDICADES PER LES AUTORITATS COMPETENTS.  

 

Les disciplines de Poni Games, Volteig, Horseball, de moment no ses consideren dins 

d’aquest protocol , ja que estan considerats com esports d’equip.  
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