Aquesta prova es realitza a la Fira Sant Martirià de Banyoles en la seva edició del 2019 per primera
vegada. Amb un gran èxit de participació i gran espectacularitat en cadascuna de les carreres
esperem que tingui una llarga vida en la programació de la fira.
Bases per la participació a les curses
1. Curses
a) Donada una pista amb 2 petits obstacles al final de cadascun del costat llarg i una línia
de sortida i arribada
b) El jutge donarà la sortida i els participants han de completar tres voltes al recorregut,
sense sortir de la pista i saltant els 2 obstacles
c) La cursa acaba en superar la línia d’arribada
d) És obligatori l’ús del casc en totes les categories .
2. Participants
a) La participació és individual
b) Els binomins estaran formats per ponis A, B o C, que correran per categories
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.

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

www.firasantmartiria.com
cavalls@firasantmartiria.com

4.Participació i premis
a) Els participants disposaran d'una pista annexa a la pista central on podran realitzar
l'escalfament abans de la seva participació. Cada participant 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.
5.Jutges i puntuació
a) Els jutges del concurs seran els assignats per l’organització.
b) La valoració de cada exercici es farà d'acord amb els següents criteris:
 completar el recorregut sencer de 3 voltes sense sortir delrecorregut
 millor temps
c) La decisió dels jutges serà inapel·lable.
d) Penalitzacions:
 Es penalitzarà els participants que tractin amb violència els animals.
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