CONCURS DE CARRUSSELS – 17 de novembre de 2018
Bases per la regulació del Concurs de Carrussels de la Fira de Sant Martirià de
Banyoles.
1.Carrussels
a) Coreografies - podran ser realitzades en qualsevol de les disciplines
eqüestres existents. Cada centre eqüestre podrà escollir tema,
disciplina i nivell tècnic dels exercicis. La munta que es faci serà
d'acord amb la disciplina escollida, així com els guarniments.
b) Durada – màxim 12 minuts i mínim 7 minuts. S’haurà d’especificar en
el full d’inscripció.
c) Presentació - s’admetran trenats de crins i cues, venes, corretges,
selles i ferros en funció del tipus de munta presentada en el carrussel.
En les presentacions a l’anglesa, s’admetran regnes alemanyes,
martingales i regnes fixes.
d) S’admetran fantasies en la vestimenta dels genets i en la presentació
dels cavalls, sempre dintre de la correcció en el conjunt de la
presentació.
e) És obligatori l’ús del casc en totes les categories .
2.Equips
a) Poden participar un màxim de cinc equips per centre hípic.
b) Cada equip participant haurà de dur la seva pròpia música, gravada en
un CD o un pendrive que serà lliurada als membres de l’organització
de la tribuna de la pista central abans del començament de la prova.
c) Categories:
a. Infantil – genets i amazones entre 6 i 11 anys en equips de 6
binomis o més. En cas que es presentin equips de ponis es
considerarà una subcategoria mini, amb premis propis. No es
permeten els equips formats per cavalls i ponis simultàniament.
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b. Juvenil – genets i amazones d'entre 12 i 16 anys
c. Adulta - genets i amazones a partir de 17 anys en dues
subcategories:
- equips d’entre 2 i 5 binomis
- equips a partir de 6 binomis.
En cas d’equips mixtes pel que fa a les edats, concursaran en la
categoria majoritària. En la puntuació el jutges podran ponderar
respecte les edats per sobre de la categoria corresponent.
3.Inscripcions
a) Caldrà omplir el full adjunt amb les dades de cadascun dels
participants.
b) Es podran fer les inscripcions fins el dia 5 de novembre personalment
a l'oficina de Cal Moliner de Banyoles o via correu electrònic a l'adreça
cavalls@firasantmartiria.com
c) Caldrà la presentació de la LAC dels cavalls i l’assegurança de
responsabilitat civil a tercers el mateix dia del concurs abans de l’inici.
d) Es demana que els participants estiguin federats.
4.Participació i premis
a) Els equips disposaran d'una pista annexa a la pista central on podran
realitzar l'escalfament abans de la seva participació. Cada equip haurà
d'estar a punt quan se'l cridi a pista.
b) S'enviarà a cada centre participant la graella de sortida prèviament al
dia del concurs.
c) S’atorgarà una medalla participativa a cada un dels participants un cop
acabat el concurs.
d) S’atorgarà un trofeu al guanyador de cada categoria al final del
concurs.
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5.Jutges i puntuació
a) Els

jutges

del

concurs

de

carrussels

seran

els

assignats

per

l’organització.
b) La valoració de cada exercici es farà d'acord amb els següents criteris:
 criteri artístic (coreografia, utilització de la pista, creativitat) –
20 punts
 criteri

tècnic,

segons

la

disciplina

(nivell

tècnic

i

d'ensinistrament del cavall) – 20 punts
 sincronització amb la música (interpretació de la música i
harmonia de cada binomi i conjuntament) – 20 punts
 grau de dificultat i execució – 20 punts
 presentació de cadascun dels binomis i conjunta de cada
equip (vestuari i guarniments dels cavalls) – 20 punts
c) La decisió dels jutges serà inapel·lable.
d) Es podran recollir els fulls amb la puntuació un cop acabat el concurs.
e) Penalitzacions:
 Es penalitzarà amb 1 punt sobre la puntuació parcial que un
genet o amazona posi el peu a terra (baixar o caure del
cavall)
 Es penalitzarà amb 1 punt sobre la puntuació general que
entri dins la pista qualsevol persona que no formi part de
l’equip que realitza el carrussel
 Es penalitzarà amb 1 punt sobre la puntuació general l'equip
que rebi indicacions de l'entrenador o qualsevol altra persona
sobre els exercicis del carrussel des de la tanca.
 Es penalitzarà amb 2 punts sobre la puntuació general l'equip
els participants del qual tractin amb violència els animals.

Associació Fira de Sant Martirià de Banyoles
Plaça Major, 38
972 584 073

www.firasantmartiria.com
cavalls@firasantmartiria.com

