Responsable oficines:
Roberto Márquez Garcia
Ajuntament de la Sénia
c/ Tortosa, 1
Telèfon: 977 71 30 00
Fax: 977 57 01 68
E-mail: esports@lasenia.cat
www.lasenia.cat

Direcció postal:
C/ Tortosa 1
43560 La Sénia

CIRCUIT HÍPIC DEL PLA ROQUILLO
Coordenades UTM:
X= 40.643493

Y=0.311320

Nº Registre Guia Transports:
ES430440036561
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RESUM PREMIS A DISTRIBUIR
TEMPORADA 2019

Agost – Festes majors.
CATEGORIA

CURSES

Junior

3

Aficionats
Locals

3
3

EUROS
175€/dia en vals
de compra
775€ dia
900€ dia

TOTAL
525€ en vals de
compra
2325€
2700€
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DIMARTS 20 D’AGOST DE 2019 (PISTA SORRA)
Premi 1 CURSA GENETS AFICIONATS JÚNIOR (Fins 18 anys).
175 € a repartir en vals de compra: 75 € al primer, 50 € al segon, 25 €
al tercer i 25 € al quart .
Distància: 1.000 metres.
Premi 2 CURSA GENETS AFICIONATS SÈNIOR (A partir de 18 anys).
775 € a repartir: 350 € al primer, 225 € al segon, 150 € al tercer i 50 €
al quart .
Distància: 1.000 metres.
Premi 3 CURSA GENETS AFICIONATS LOCALS.
900 € a repartir: 400 € al primer, 250 € al segon, 175 € al tercer i 75 €
al quart .
Distància: 1.000 metres.
INSCRIPCIONS: Fins divendres 16 d’agost de 2019 a les 13:00 hores.
PUBLICACIÓ DE PARTICIPANTS: Dimarts 20 d’agost a les 11:00 hores.

DIJOUS 22 D’AGOST DE 2019 (PISTA SORRA)
Premi 1 CURSA GENETS AFICIONATS JÚNIOR (Fins 18 anys).
175 € a repartir en vals de compra: 75 € al primer, 50 € al segon, 25 €
al tercer i 25 € al quart .
Distància: 1.000 metres.
Premi 2 CURSA GENETS AFICIONATS SÈNIOR (A partir de 18 anys).
775 € a repartir: 350 € al primer, 225 € al segon, 150 € al tercer i 50 €
al quart .
Distància: 1.000 metres.
Premi 3 CURSA GENETS AFICIONATS LOCALS.
900 € a repartir: 400 € al primer, 250 € al segon, 175 € al tercer i 75 €
al quart .
Distància: 1.000 metres.
INSCRIPCIONS: Fins divendres 16 d’agost de 2019 a les 13:00 hores.
PUBLICACIÓ DE PARTICIPANTS: Dijous 22 d’agost a les 11:00 hores.
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DISSABTE 24 D’AGOST DE 2019 (PISTA SORRA)
Premi 1 - CURSA GENETS AFICIONATS JÚNIOR (Fins 18 anys).
175 € a repartir en vals de compra: 75 € al primer, 50 € al segon, 25 €
al tercer i 25 € al quart .
Distància: 1.000 metres.
Premi 2 - CURSA GENETS AFICIONATS SÈNIOR (A partir de 18 anys).
775 € a repartir: 350 € al primer, 225 € al segon, 150 € al tercer i 50 €
al quart .
Distància: 1.000 metres.

Premi 3 - CURSA GENETS AFICIONATS LOCALS.
900 € a repartir: 400 € al primer, 250 € al segon, 175 € al tercer i 75 €
al quart .
Distància: 1.000 metres.
INSCRIPCIONS: Fins divendres 16 d’agost de 2019 a les 13:00 hores.
PUBLICACIÓ DE PARTICIPANTS: Dissabte 24 d’Agost a les 12:00 hores.
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CONDICIONS GENERALS
CONDICIONS TÈCNIQUES
1. Les condicions d’aquest programa seran firmes a partir de la seva
aprovació per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Sénia i,
només amb el referent a la denominació de les curses o l’augment de la
quantia dels seus premis, solament es podran introduir modificacions de
forma justificada.
2. Amb les excepcions a què hi hagués lloc per causes de força major, i que
es comunicarien amb l'antelació necessària, les inscripcions, per que
puguin considerar vàlides, en les dates i hores assenyalades en el
Programa, han de ser enviades a l'atenció del Sr. Roberto, degudament
signades, presencialment a l’Ajuntament o per e-mail al correu:
esports@lasenia.cat
3. Si a la vista de les inscripcions d'una carrera s’observa que el número de
cavalls participants pogués ser inferior a TRES (3) la carrera en qüestió
podrà ser eliminada, podent l’organització, en aquest cas, adoptar una de
les següents mesures:
a. Desdoblar una altra carrera de la mateixa jornada.
b. Obrir un termini nou d'inscripcions per a una altra carrera o altres
que es disputaran a la mateixa jornada.
c. Decidir que en aquesta jornada no se celebri la cursa.
Si en el dia de la cursa quedés, per retirada d'algun cavall, un nombre
inferior a tres (3) participants, la cursa se celebrarà amb els participants
que finalment quedin.
4. S’entén que les distàncies sobre les que es disputen les proves d’aquest
programa són aproximades.
5. Si el número de cavalls declarats participants en les carreres a disputarse fos superior al màxim establert, es procedirà segons els següents
criteris:
a. Ordre d’inscripció.
El número màxim de participants admesos per cursa és de:
▪

6 (SIS) Pista sorra.

6. Els dorsals seran entregats per l’organització amb el número corresponent
abans del començament de les curses.
6

7. No es permetrà l’accés a la zona de sortida a cap persona sense
l’autorització de l’organització.
8. Així mateix, es prohibeix l’ús d’instruments no autoritzats que
l’organització de les curses puguin considerar que alteren el rendiment
dels cavalls en les operacions de sortida.
L’incompliment d’aquest article inclourà la DESQUALIFICACIÓ del
participant corresponent.
9. Queda prohibida, baix la immediata responsabilitat del representant i/o del
genet fer servir instruments elèctrics, mecànics, electrònics, d’ultrasons o
altre implement extern de qualsevol naturalesa que pugui alterar el normal
rendiment d’un cavall exceptuant l’ús de la fusta i altres implements
permesos (Carrilleres, anteojeras, taps...).
En aquest sentit:
I.

Queda totalment prohibit l’ús del torcedor labial o qualsevol altre
element de maltractament que pugui ser sancionable en qualsevol
lloc de l’hipòdrom.

II.

Els cavalls han de portar posats els elements (anteojeras,
carrilleres, taps) des de la seva presentació al pàdoc.

10. Al pàdoc, els cavalls han de ser presentats per un mosso. El número del
dorsal deurà estar visible.
11. Els cavalls participants en la cursa han de ser traslladats al lloc previst per
a la seva presentació al públic abans de la cursa. La presentació dels
cavalls a pàdoc és totalment OBLIGATÒRIA i s’ha de complir amb l’horari
establert.
12. L’organització podrà a més prohibir participar en la carrera als cavalls que
no facin acte de presència al lloc de presentació al públic en els cinc (5)
minuts següents a l'ordre donada per a això.
13. Si algun cavall no participa en les operacions de pàdoc, ha de ser de forma
justificada i en prèvia comunicació del representant al responsable del
pàdoc.
14. Tot cavall presentat a pàdoc ha d’anar equipat amb la corresponent sella
i estreps i amb el dorsal visible. No es deixarà participar a cap dels genets
que incompleixin aquest article.
15. L’organització designarà un responsable de pàdoc i ell serà l’encarregat
de gestionar totes les operacions relatives a ell (Cavalls a pàdoc, genets
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a dalt i cavalls a pista) segons l’horari establert.
a. Cavalls a pàdoc: aproximadament 10 minuts abans de l’horari
establert a la cursa.
b. Genets a dalt: aproximadament 5 minuts abans de l’horari establert
a la cursa.
c. Cavalls a pista: aproximadament 3 minuts abans de l’horari
establert a la cursa.
Aquest article l’aplicarà el responsable de pàdoc, i ell mateix tindrà la potestat de
variar els minuts establerts segons circumstàncies que puguin ocórrer en la
jornada de curses.
16. Un cop els cavalls estiguin dins de pista, tots els participants queden sota
la ordre del Jutge de sortida.
17. El jutge de sortida tindrà la potestat de declarar un cavall no participant.
18. Tots els genets aniran equipats amb casc i armilla de protecció.
L’organització no deixarà participar en la cursa qualsevol persona que no
compleixi amb aquesta obligació.
És obligatori portar el casc protector fixat des del moment en que un genet
es disposa a muntar el cavall fins al moment en que tira peu a terra.
Després d’un xoc o una caiguda, l’organització pot revisar el material. Tot
genet participant serà l’únic responsable si utilitza un casc o una armilla
de protecció que no compleixi les homologacions.
La persona que munti en una cursa de cavalls sense complir les
obligacions i/o fent cas omís de les prohibicions contemplades en el
present article, serà plena i completament responsable de l’ incompliment
de les mateixes, siguin quines siguin les circumstàncies i les
conseqüències d’això.
19. Els remolcs i camions amb cavalls hauran d’aparcar els vehicles en el lloc
delimitat per l’organització.
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CONDICIONS FINANCERES.
1. Les matrícules seran gratuïtes.
2. Els dorsals seran entregats per l’organització amb el número corresponent
al representant de la quadra gratuïtament.
3. Les quantitats destinades a premis i col·locacions en les condicions
particulars de cada cursa correspondran 100% al representant.
TOTS ELS PREMIS ESTAN SUBJECTES A LA RETENCIÓ DE L’IRPF
VIGENT i ESTARAN SOTMESOS A LA DECLARACIÓ DEL MODEL
347.
4. Tots els representants han d’aportar a l’organització les dades fiscals i
bancàries, per a procedir als pagaments.
L’abonament dels premis i col·locacions es farà un cop s’hagi aprovat
l’acta de les curses per la Junta de Govern Local i en el termini assenyalat
per l’Ajuntament de la Sénia.
5. Els propietaris dels cavalls participants, representants, genets i demés
persona física o jurídica que directa o indirectament participi en
l’organització i/o desenvolupament de qualsevol cursa o curses que
integren el present programa:
a. Accepten, pel fet de participar en les curses d’aquest programa,
que qualsevol dret d’explotació audiovisual per qualsevol suport
que l’impliqui en la competició desenvolupada segons el present
programa, és un dret únic i exclusiu de l’Ajuntament de la Sénia
com a organitzador.
b. Permeten expressament l’ús de la seva imatge a l’Ajuntament de
la Sénia i el dels propis cavalls participants, així com els respectius
noms i els noms i colors de les quadres participants, per a la seva
difusió en qualsevol mitjà de comunicació com televisió, diaris,
revistes, vídeos, internet o qualsevol altre format.
c. Accepten que el seu nom i imatge (i el de les quadres i cavalls)
figuri en qualsevol documentació que serveixi com a suport per
l’apostant o com a mitjà que l’Ajuntament de la Sénia entengui que
es necessari publicar per al bon desenvolupament de les curses.
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L’ INCOMPLIMENT D’AQUESTES CONDICIONS QUEDARÀ REFLECTIC EN
LA

DESQUALIFICACIÓ

I

EL

NO

PAGAMENT

DELS

PREMIS

CORRESPONENTS.

EL FET DE PARTICIPAR EN LES CURSES, IMPLICA EL CONEIXEMENT
D’AQUESTES NORMES I LA SEVA ADHESIÓ A LES MATEIXES, QUEDANT
SOTMESA LA SEVA PARTICIPACIÓ A LES CONDICIONS QUE EN ELLES
S’ESTABLEIXEN.

ANNEXOS
1. Models inscripcions.
a. ANNEX 1 – Model inscripció cursa Júnior, Aficionats i Locals.
2. ANNEX 2 - Model autorització menors.
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