
 

2.- CONCURSOS SOCIALS DOMA VAQUERA 
 
Coincidint amb cada CVT 1* es celebrarà un concurs de carácter SOCIAL en el 
qual es correrán TOTES les categories. 
 
2A.- PARTICIPACIÓ CONCURSOS SOCIALS 
 
 

a) No será necessari,  però sí recomanable, estar en possessió de les 
corresponents llicències federatives LDN de competidor i LAC de l´any 
en curs, expedits per la FCH. 

b) No serán necessaris els nivells de galops. 
c) Els cavalls han de dur les documentacions sanitàries degudament 

segellades, actualitzades i amb les vacunes sanitàries al dia. 
d) En els concursos de Doma Vaquera de carácter social s´admetrà com a 

vestimenta del genet/amazona: camisa blanca, pantalons texans, “boto 
campero”, gorra campera o barret “d´ala ancha” i prenda d´abric de 
carácter camper no sent aquesta última obligatòria. Els genets alevins 
hauran de portar casc. 

e) Els arnesos i equip del cavall es correspondrà amb el propi de la 
vaquera podent utilitzar-ne les muntures vaqueres, espanyoles, 
poltreres... Per els ponis “A” i “B” està autoritzada la muntura anglesa. 

f) Els concursos socials es regiran per la mateixa normativa que els CVT 
1* exceptuant els punts indicats anteriorment: llicències, vestimenta i 
arnesos. 

 
 

3.- PREMIS A LA PARTICIPACIÓ TEMPORADA 2016 
 
Amb l´objectiu d´incentivar la participación durant la temporada a les diferents 
proves, tant CVT 1* com Socials, s´establirà una classificació a final de 
temporada que premiarà la participació a cada una de les diferents proves i 
categories. 
 
3A.-NORMATIVA PARTICULAR A AQUESTA CLASSIFICACIÓ 
 

1) Tindran dret TOTS els binomis que hagin participat a la meitat més una 
de les diferents proves. 

2) Per cada concurs realitzat es sumarà 1 PUNT independentment del 
resultat obtingut (no en cas d´eliminació). En cas d´empat a la suma total 
d´aquests punts obtinguts per la participació, el binomi es classificarà en 
funció dels punts reals obtinguts a cada concurs. 

3) Coincidint amb la Final del Campionat de Catalunya s´establirà una 
classificació de regularitat premiant als tres primers binomis de cada una 
de les diferents categories. 

 
 


