ASSOCIACIÓ CATALANA DE TRACCIÓ ANIMAL

Bases del 1r Concurs de Llaurar de l’Associació Catalana de
Tracció Animal

Informació General
Lloc
Cal Viudo, Begues
Organitzadors
Associació Catalana de Tracció Animal i Centre d’Estudis Beguetans
Dia i horaris
Diumenge 23 d’octubre
Arribada dels concursants: de 7h30 a 8h30
Reunió dels concursants amb els jutges i sorteig de les parcel·les de llaurada: 9h30
Inici del concurs: 10h30
Admissió dels èquids
Cal que els animals tinguin passaport amb les vacunes que especifiqui el veterinari (veure
reglament).
Hi haurà una inspecció veterinària. Els organitzadors es reserven el dret a prohibir la
participació als animals que presentin mala condició física.

Condicions generals de les proves
Numero màxim de participants: 6
La selecció es fa per ordre d’inscripció, amb preferència per als membres de l’associació
Catalana de Tracció Animal.
El concurs està obert a tothom, però en cas de menors d’edat, caldrà l’autorització del tutor
legal. Els concursants han d’anar correctament equipats per tal de poder realitzar la labor en
les millors condicions (calçat i roba de treball, i eventualment, guants).
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Cada participant seleccionarà el material i les eines que consideri més oportunes per realitzar
la labor agrícola del concurs. Els animals s’han de conduir, amb regnes o al cordó, per una sola
persona que controli també l’eina.
Els jutges verificaran l’estat dels guarniments i les eines per tal de que no siguin un perill pels
animals ni els concursants. Així mateix verificaran el correcte ajustament de les mateixes per
tal de garantir el benestar de l’animal durant el seu treball.
Els jutges es reserven el dret d’aturar a qualsevol participant en cas de ferida, de
comportament dels animals que pugui presentar un risc pel bon desenvolupament del concurs
o de maltractament als animals.
La prova està puntuada en 450 punts (veure annexes).

Reglament de la prova
L’objectiu de la prova es l’aixecament d’un prat amb una pala de tombar (s’accepten totes les
pales possibles sempre i quan realitzin la feina de voltejar el prat).
Article 1: La llaurada ha de presentar un volteig uniforme, regular, cobrint l’herba en tota la
seva extensió.
Article 2: Els animals poden ser enganxats en simple, a parell o reata. Però en qualsevol cas,
dos com a màxim.
Article 3: Les parcel·les de llaurada seran de 8 x 30 metres aproximadament i s’hauran de
treballar en un temps màxim d’una hora. I hi haurà una separació d’un metre entre dues
parcel·les.
Article 4: Cada parcel·la serà rectangular i estarà marcada en seves 4 cantonades mitjançant
marques de guix. I s’identificarà mitjançant un numero.
Article 5: L’assignació de cada parcel·la als concursants es farà mitjançant un sorteig. Els
concursants podran inspeccionar la parcel·la assignada però no en podran modificar el seu
estat (retirada de vegetals, pedres, etc...) sense autorització dels jutges.
Article 6: S’autoritza la col·locació d’un màxim de tres fites per tal d’obrir el primer solc. I
només les podran col·locar el concursant o el seu ajudant. No respectar aquesta regla restarà 5
punts.
Article 7: La utilització de linines de guia de qualsevol mena estan totalment prohibides.
Article 8: L’obertura del primer solc s’efectuarà projectant la terra cap a l’interior de la
parcel·la, i les següents, en la direcció oposada, cobrint el primer solc, per tal de garantir que
tota la superfície de la parcel·la quedi llaurada.
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Article 9: Hi haurà una senyal d’inici de llaurada, una senyal a 15 min del final, i un darrer
senyal quan s’acabi la prova.
Article 10: Està prohibit arreglar la llaurada amb les mans, els peus o qualsevol altre manera, i
també de caminar sobre la llaurada. L’ incompliment d’aquesta regla té una penalització de 5
punts.
Article 11: Les úniques eines auxiliars que es poden utilitzar durant el concurs son: una clau
anglesa (o equivalent), una rasqueta, un raspall, un martell i un metre.
Article 12: El maneig dels èquids o la direcció de l’eina per part de l’ajudant és permesa només
al solc d’obertura.
Article 13: L’ús del fuet o tralla, de l’extrem de les regnes com a fuet, o qualsevol altra ajuda
artificial durant la prova tindrà una penalització de 10 punts per cada cop que succeeixi.
Exceptuant anar al cap dels cavalls que tindrà una penalització de 5 punts.
Article 14: El concursant pot ser reemplaçat una sola vegada pel seu ajudant, i després tornar a
continuar amb el concurs.
Article 15: Més enllà dels 2 primers solcs, la intervenció de l’ajudant al cap dels cavalls serà
penalitzada amb 5 punts per cada solc on intervingui.
Article 16: Només els concursants, ajudants, jutges i comissaris són autoritzats a entrar al camp
de llaurada. Cada concursant només pot ser assistit per un sol ajudant. Tot concursant que
segui beneficiat per una ajuda exterior, serà penalitzat amb 10 punts per intervenció.
Article 17: Les decisions dels jutges tindran en compte la naturalesa i estat del terreny. Les
decisions dels jutges no podran ser rebatudes, tant en referència a la qualitat del treball com
del desenvolupament del concurs. Tota manca de respecte del concursant al reglament o a
l’esperit esportiu de la prova que sigui amb actes o amb paraules pot ser objecte d’una
exclusió. Aquesta decisió serà presa pels jutges.
Article 18: La prova serà puntuada sobre un total de 450 punts sobre la base de la fitxa de
puntuació adjunta al present reglament. Les penalitzacions efectuades pels comissaris seran
descomptades del total obtingut.
Article 19: Totes les qüestions que no estiguin previstes al reglament seran decidides pels
jutges i aquestes decisions seran definitives.
Article 20: La profunditat de la llaurada serà entre 7 i 15 cm. Aquesta profunditat no es
prendrà en compte fins al tercer solc.
Article 21: Si un concursant trepitja la parcel·la veïna rebrà una penalització de 50 punts.
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Classificació
El resultat s’obté per la suma dels punts de la fitxa de punts, a la qual se li restaran les
penalitzacions de la fitxa de penalitzacions.

Jutges
Els jutges i comissaris seran designats per la junta de l’Associació Catalana de Tracció Animal i
decidiran la classificació tota modificació del reglament si hi ha causa justificada.
Hi haurà dos jutges, i un comissari per cada parcel·la del concurs.
Els jutges han de:






Aprovar la tria del terreny
Verificar la delimitació de les parcel·les abans de la prova
Decidir de mantenir la mida de les parcel·les prevista i la profunditat de treball
Realitzar el sorteig de les parcel·les
Prendre totes les decisions necessàries per al bon desenvolupament de la competició

A cada comissari se li assignarà un concursant, i haurà de:



Verificar l’aplicació del reglament durant el desenvolupament de la prova
Farà d’interlocutor entre el concursant i els jutges

Inscripcions
Els participants han d’enviar la seva fitxa d’inscripció correctament complimentada abans de
30 de setembre de 2022.
L’organització becarà als participants amb 100 € cadascú per cobrir part de les despeses de
desplaçament si la distància és menor de 100 km, i 150 € si la distància és més gran (s’entén
per distància el recorregut d’anada). És indispensable presentar factura.
La participació al concurs implica l’acceptació pura i simple del present reglament.

Informacions tècniques

Reunió d’informació
Es farà una reunió “on line” per aclarir dubtes dues setmanes abans del concurs, en data i hora
que permeti l’assistència del major nombre de participants.
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El dia del concurs es farà una reunió a les 9:30 entre els concursants presents i els jutges i
comissaris per tal de repassar les normes i sortejar les parcel·les.
Normes sanitàries
Tots els èquids han de tenir el seu document d’identificació original al dia de vacunació contra
la grip. Es farà un control d’identitat i de vacunació a l’entrada del concurs.
No es permetrà l’accés al recinte del curs a qualsevol animal que no vingui documentat i
vacunat, d’acord amb les especificacions del veterinari.
Els vehicles de transport han d’estar convenientment desinfectats, i el concursant aportarà un
document d’autoresponsabilitat (veure annex).

Alimentació dels èquids
L’organització posarà a disposició dels concursant la palla, el fenc i l’aigua.

Tancats pels èquids
Hi haurà un tancat delimitat per piquetes i fil electrificat per a cada participant.

Restauració
L’àpat de diumenge al migdia es gratuït per tots els concursants i llurs ajudants.

Desplaçament
Fora dels tancats els concursants han de prendre totes les precaucions durant els
desplaçaments a l’interior del recinte, ja que es duen a terme altres activitats amb públic.

Altres temes
Organització del concurs
Els organitzadors del concurs es reserven el dret d’aportar al present reglament tota
modificació necessària a la bona organització i al bon desenvolupament del concurs. Aquest
reglament es basa en el reglament 2015 de la Fédération Nationale du Cheval de França.
Reclamacions
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Tota reclamació relativa a la competició ha de ser efectuada en un termini d’una hora des de la
comunicació dels resultats a l’organització del concurs.
Metge, veterinari i ferrador
Les cures mèdiques o veterinàries i el ferrador serà a càrrec exclusiu dels propietaris.
Assegurances
L’Associació Catalana de Tracció Animal disposa d’una assegurança de responsabilitat civil per
als seus actes. Tot i així es recomana que els participants disposin d’una assegurança pròpia.
Els èquids i el material dels concursants resten sota la seva responsabilitat durant tota la
jornada.
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Annex 1: Fitxa d’avaluació de la feina de llaurar
Lloc: Cal Vidu, Begues
Dades del jutge
Jutge numero:

Data: Diumenge 23 d’octubre
Nom

Dades de l’equip numero:
Llaurador
Ajudant

Cognom

Nom

Criteris observats
Traçat d’obertura
1 És recte?
2 La terra és atacada pel solc en tota la seva longitud?
Bandes de terra de la vora refermant el traçat d’obertura
3 Són rectes i uniformes?
4 Absència d’herba i rostoll a les vores
Solc
5 La profunditat del solc és regular?
6 El solc es correcte, net i ben definit?
Bandes de terra
7 Són d’estructura uniforme, contínues, sense esquerdes ni
irregularitats i rectilínies?
8 Són d’acord al tipus de labor sol·licitat?
9 Absència d’herba i de rostoll al conjunt de la labor?
Aparença general de la labor
10 La labor s’ha executat en la seva totalitat?
11 Les bandes de terra són de la mateixa alçada i llargada?
12 Les bandes de terra estan ben espaiades
13 Regularitat del rectangle
Fons de la labor
14 És recte?
15 La profunditat és regular?
16 És correcte, net i ben executat?
NOTA GENERAL DE LA QUALITAT DE LA LABOR
Regularitat de treball dels cavalls (veure fitxa del comissari)
Relació entre menador i èquid (veure fitxa del comissari)
Presentació
17 Guarniments: seguretat, ajust, neteja
18 Èquid: estat, neteja
19 Equip: correctament equipats, conjuntats
20 Arada: neta, reglada
Nota del conjunt

Signatura

Cognom

Barem

Nota
màx.

20 pts
20 pts

40 pts

10 pts
10 pts

20 pts

20 pts
10 pts

30 pts

20 pts
50 pts
10 pts
20 pts
100 pts
10 pts
10 pts
30 pts

150 pts

10 pts
10 pts
10 pts

30 pts

320 pts

320 pts

20 pts
20 pts

20 pts
20 pts

30 pts
30 pts
10 pts
20 pts

90 pts

130 pts

130 pts

450 pts

450 pts

TOTAL (Qualitat de la labor + conjunt)
Informe de penalitzacions dels comissaris
TOTAL GENERAL
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Nota
Total

Observacions
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Dorsal Nº
Annex 2: Fitxa de penalitzacions dels comiussaris
Lloc: Cal Vidu, Begues
Dades del comissari
Comissari num.:

Data: Diumenge 23 d’octubre
Nom

Cognom

Signatura

Dades l’equip:
Comarca:
Nom

Cognom

Data naixement

Llaurador
Ajudant

Dades dels èquids:
Nom

Raça

Èquid 1
Èquid 2

Barem
Regularitat de treball dels cavalls

20 pts

Relació entre menador i èquid

20 pts

Faltes

Barem

Acabat de la labor amb les mans i passant per sobre (per
cada intervenció)
El menador va al cap de l’animal
Penalització per solc i per intervenció
Intervenció de l’ajudant
Penalització per solc i per intervenció
Ajut exterior o ús d’eines no autoritzades
Penalització per cada intervenció

5 pts

Més d’una fita situada a l’exterior

5 pts

Invasió de la parcel·la del veí

50 pts

Maltractament als èquids, insults, ferides

Nota

Núm
de
faltes

5 pts
5 pts
10 pts

Expulsió del
concursant

PENALITZACIÓ TOTAL DEL COMISSARI
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Penalitzac
ió total

Observacions
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Annex 3: Document d’autoresponsabilitat de desinfecció del vehicle de transport d’èquids.

En/Na .............................................................. certifica que el dia ....../......./2022 s’ha realitzat
la desinfecció del vehicle de transport d’èquids matrícula .................................. per tal de fer el
trasllat dels següents animals
Nom de l’èquid

Raça

UELN

Nº Xip

Propietari

al concurs de llaurada de l’Associació Catalana de Tracció Animal del 23 d’octubre de 2022.

Lloc i data
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Signatura

