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1 Compra/venta 

1.1 - Compra / venta 

  

2 Programación 

2.1 - Hipodrom Son Pardo 

RECTIFICACIO PROGRAMACIO SETEMBRE 

Divendres dia 4 de setembre 

 

Inici de inscripcions amb formulari: Dijous 27 d''agost . Fax inscripcions 971 76 16 08. 

Tancament de inscripcions amb formulari: Diumenge dia 30 d'agost, a les 24.00 hores via Fax.  

Tancament dinscripcions itrot: Dilluns dia 31 d'agost a les 9:00 hores via iTrot. 

Declaració de Forfaits (avanç): Dimarts dia 1 de setembre a les 11:00 hores. 

Confirmació de montes i ferradures : Dimarts 1 de setembre a les 12:00 hores. 

Declaració de montes : Dimarts 1 de setembre a les 13:00 hores. 

Declaració de Forfaits (programa): Fins divendres, 40 minuts abans de la 1à carrera.  

 

  

 Divendres dia 11 de setembre. 

 

 

Inici de inscripcions amb formulari: Divendres dia 28 de d'agost. Fax inscripcions 971 76 16 08. 

Tancament de inscripcions amb formulari: Dijous dia 3 de setembre, a les 15.00 hores via Fax.  

Tancament dinscripcions itrot: divendres 4 de setembre a les 9:00 hores. 

Declaració de Forfaits (avanç): Dimarts dia 8 de setembre a les 11:00 hores 

Confirmació de montes : Dimarts dia 8  de setembre a les 12:00 hores. 

Declaració de montes : Dimarts dia 8  de setembre a les 13:00 hores 

Declaració de Forfaits (programa): Fins divendres, 40 minuts abans de la 1à carrera.  
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Carreres Premium 

Inici de inscripcions amb formulari: Divendres dia 28 de d'agost. Fax inscripcions 971 76 16 08. 

Tancament de inscripcions amb formulari: Dijous dia 3 de setembre, a les 15.00 hores via Fax.  

Tancament dinscripcions itrot: divendres 4 de setembre a les 9:00 hores. 

Declaració de Forfaits (avanç): Dilluns dia 7 de setembre a les 11:00 hores 

Confirmació de montes : Dilluns dia 7  de setembre a les 12:00 hores. 

Declaració de montes : Dilluns dia 7  de setembre a les 13:00 hores 

Declaració de Forfaits (programa): Fins divendres, 40 minuts abans de la 1à carrera.  

 

 

Divendres  dia 18 de setembre. 

 

Inici de inscripcions amb formulari: Divendres dia 11 de setembre. Fax inscripcions 971 76 16 08. 

Tancament de inscripcions amb formulari: Dijous dia 10 de setembre, a les 15.00 hores via Fax. 

Tancament dinscripcions via iTrot: divendres 11 de setembre a les 9:00 hores. 

Declaració de Forfaits (avanç): Dimarts dia 15 de setembre a les 11:00 hores 

Confirmació de montes: Dimarts dia 15 de setembre a les 12:00 hores. 

Declaració de montes : Dimarts dia 15 de setembre a les 13:00 hores 

Declaració de Forfaits (programa): Fins divendres, 40 minuts abans de la 1à carrera.  

  

Carreres Premium 

Inici de inscripcions amb formulari: Divendres dia 11 de setembre. Fax inscripcions 971 76 16 08. 

Tancament de inscripcions amb formulari: Dijous dia 10 de setembre, a les 15.00 hores via Fax. 

Tancament dinscripcions via iTrot: divendres 11 de setembre a les 9:00 hores. 

Declaració de Forfaits (avanç): Dilluns dia 14 de setembre a les 11:00 hores 

Confirmació de montes: Dilluns dia 14 de setembre a les 12:00 hores. 
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Declaració de montes : Dilluns dia 14 de setembre a les 13:00 hores 

Declaració de Forfaits (programa): Fins divendres, 40 minuts abans de la 1à carrera. 

 

  

Diumenge dia 27 de setembre. 

 

Inici de inscripcions amb formulari: Dijous 17 de setembre . Fax inscripcions 971 76 16 08. 

Tancament de inscripcions amb formulari: Diumenge dia 20 de setembre, a les 24.00 hores via Fax. 

Tancament de inscripcions via iTrot: Dilluns dia 21 setembre a les 9:00 hores via iTrot. 

Declaració de Forfaits (avanç): Dimecres dia 23  de setembre a les 11:00 hores 

Confirmació de montes : Dimecres 23 de setembre a les 12:00 hores. 

Declaració de montes : Dimecres 23 de setembre a les 13:00 hores 

Declaració de Forfaits (programa): Fins diumenge, 40 minuts abans de la 1à carrera.  

 

  GRAND PRIX DES BALEARES (GRUP II) (PREMIUM 

Inici de inscripcions amb formulari: Divendres 11 de setembre . Fax inscripcions 971 76 16 08. 

Tancament de inscripcions amb formulari: Dijous dia 17 de setembre, a les 15.00 hores via Fax. 

Tancament dinscripcions via iTrot: divendres 18 de setembre a les 9:00 hores. 

Declaració de Forfaits: dilluns 21 de setembre a les 10:00 hores. 

Declaració de montes: dilluns 21 de setembre a les 13:00 hores. 

Tancament de declaració de ferradures: dimarts 22 de setembre a les 10:00 hores. 

 

  

Nota: tots ho horaris poden ser modificats segons les necessitats. 

En cas de sorgir algun dubte sobre aquesta programació aquesta serà resolta pels Comissaris 
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2.2 - Hipodrom Municipal de Manacor 

RECTIFICACIO PROGRAMACIO SETEMBRE 

Dissabte dia 5 

 

Inici de inscripcions amb formulari: Dijous dia 27 dagost. 

Tancament dinscripcions: Diumenge dia 30 dagost, a les 24:00 hores. Dilluns 31 agost a las 9:00 hores Via iTrot. 

Declaració de Forfaits (avanç): dimecres dia 2 de setembre, a les 11:00 hores. 

Confirmació de montes: Dimecres 2 de setembre a las 12:00 hores 

Declaració de montes: Dimecres 2 setembre a las 13:00 hores. 

Declaració de Forfaits (programa) : Dissabte, 40 minuts abans de la 1 carrera. 

 

Dissabte dia 12 

Inici de inscripcions amb formulari: Dijous dia 3 setembre. 

Tancament dinscripcions: Diumenge dia 6 de setembre, a les 24:00 hores. Dilluns 7 setembre a las 9:00 hores Via iTrot. 

Declaració de Forfaits (avanç): Dimecres dia 9 de setembre, a les 11.00 hores. 

Confirmació de montes: Dimecres 9 setembre a las 12:00 hores.  

Declaració de montes: Dimecres 9 setembre a las 13:00 hores. 

Declaració de Forfaits (programa): Dissabte, 40 minuts abans de la 1 carrera. 

 

 

Dissabte dia 19 

Inici de inscripcions amb formulari: Dijous dia 10 de setembre. 

Tancament dinscripcions: Diumenge dia 13 de setembre a les 24:00 hores. Dilluns 14 setembre a les 9:00 hores. Via iTrot. 

Declaració de Forfaits (avanç): Dimecres dia 16 de setembre, a les 11:00 hores. 

Confirmació de montes: Dimecres dia 16 setembre a las 12:00 hores. 

Declaració de montes: Dimecres 16 setembre a 13:00 hores. 

Declaració de Forfaits (programa): Dissabte, 40 minuts abans de la 1 carrera.  
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Dissabte dia 26 

 

Inici de inscripcions amb formulari: dijous dia 17 de setembre. 

Tancament de inscripcions: Diumenge  20de setembre a les 24:00 hores  dilluns a les 9:00 hores via iTrot 

Declaració de Forfaits (avanç): Dimarts dia 22 de setembre a les 11:00 hores. 

Confirmació de montes:Dimarts 22 setembre a les 12:00 hores.  

Declaració de montes: Dimarts 22 setembre a 13:00 hores. 

Declaració de Forfaits (programa): Fins diumenge, 40 minuts abans de la 1à carrera. 

 

Nota: tots ho horaris poden ser modificats segons les necessitats. 

En cas de sorgir algun dubte sobre aquesta programació aquesta serà resolta pels Comissaris. 

 

 

 

2.3 - Hipodrom Sant Rafel 

Dissabte 29 de d?agost de 2015 

PATROCINADES PER LA FEDERACIÓ BALEAR DE TROT 

Distància general 1.700 metros. Primera carrera 20.00h. Collocació segons plànning. 

  

1 Carrera: PREMI FOMENT: Per a cavalls nacionals de 3 i més anys. Dotació: 250 euros (124-64-46-16). 

Matrícula: 5 euros 

  

2 Carrera: PREMI VICENTETA CB: Per a cavalls internacionals de 3 i més anys. Dotació: 250 euros (124-64-46-

16). Matrícula: 5 euros 

  

3 Carrera: PREMI VICH MONT: Per a cavalls internacionals de 3 i més anys. Dotació: 250 euros (124-64-46-16). 

Matrícula: 5 euros 
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4 Carrera: PREMI VICKIE DREAM: Per a cavalls internacionals de 3 i més anys. Dotació: 250 euros (124-64-46-

16). Matrícula: 5 euros 

  

5 Carrera: PREMI AUTOSTART: Especial per a cavalls internacionals de 3 i més anys de 70 a 119 punts. Lliure 

inscripció i per sorteig. Autostart.  Dotació: 250 euros (124-64-46-16). Matricula: 5 euros 

  

EXHIBICIÓ DE PONIS 

  

Per apuntar es farà per escrit a l?e-mail troteivissenc@gmail.com, seguint les pautes següents: 

Inici d? inscripció: dijous dia 20 dAgost de 2015. 

Tancament 1a convocatòria d? inscripció: Dilluns dia 24 d?agost de 2015 a les 14.00 hores. 

Avanç d?inscripció 1a convocatòria a www.hipodromsantrafel.com 

Tancament 2a convocatòria d?inscripció i forfaits: Dilluns dia 24 d?agost de 2015 a les 20.00 hores. 

Canvis de conductor: Dimarts dia 25 de d?agost de 2015 a les 13.00 hores. 

Declaració de forfaits (programa): Dissabte 29 d?agost de 2015, 40 minuts abans de la 1a carrera. 

3 Sanciones 

3.1 - Hipodrom Municipal de Maó 

Fecha 15/08/2015  

Premi TIGRE HANNOVER 

 Se amonesta a ESPERANZA MARQUES SALORD, J. n 21208, conductor de SUPERNOVA,  

Por variar su línea de conducción, apretando al caballo n 3 Vannah Idole, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 días (art. 59 del 

vigente c.c. y b.o. 64/14). 

 Se amonesta a ESPERANZA MARQUES SALORD, J. n 21208, conductor de SUPERNOVA,  

Por variar su línea de conducción, aopretando al caballo n 2 Alexia PV, siendo la 2 vez en un período inferior a 90 días, advirtiéndole 

que de reincidir en dicho período será sancionada con no menos de una semana de suspensión de licencia para conducir (art. 59 del 

vigente c.c. y b.o. 64/14). 

Premi TESS 

 Se propone imponer una multa de 30€ a BUENAVENTURA CARLOS PONS VIDAL, J. n 10190, conductor de VENUS DREAM,  

Por variar su línea de conducción, desplazando y perjudicando al caballo n 3 Ull des Bosc, siendo la 1 vez en un período inferior a 90 

días (art. 59 del vigente c.c. y b.o. 64/14). 

 Se amonesta a JUAN GOMILA TORRES , J. n 20279, conductor de ULL D'ES BOSC,  



Boletín nº:66 Año:2015 - FECT - 
 

www.fbt.com 

8 

Por finalizar la carrera, una vez distanciado, siendo la 1 vez en un período inferior a 90, advirtiéndole que de reincidir en dicho 

período será sancionado con no menos de una semana de suspensión de licencia para conducir (art. 60 del vigente c.c. y b.o. 

64/14). 

 

Se concede un plazo de dos días a los  interesados para presentar escrito de alegaciones en relación a la 

propuesta de sanción formulada así como para proponer los medios de prueba que consideren oportunos. En 

caso de no producirse, las propuestas de sanción serán ratificadas por el Comisario de la Federación Balear de 

Trote.  

4 Acuerdos del comisario 

4.1 - Hipodrom Son Pardo 

ACUERDOS DEL COMISARIO DEL HIPODROMO SON PARDO 

Se impone una multa de 5 € por no declarar los forfaits en tiempo y forma de la reunión de 

carreras del día 21 de agosto de 2015 a los siguientes entrenadores y propietarios: 

RAFAEL MATAS MESTRE (BEN PAMELA SP) 

ANTONIO FRONTERA POCOVI (VENTADA JP) 

4.2 - Hipodrom Municipal Manacor 

ACUERDO DEL COMISARIO FEDERATIVO 

  

Visto el recurso presentado por D. Antonio Riera Bennasar contra la sanción propuesta en el 

Premio Finolis SB disputado en el Hipódromo de Manacor el pasado día 15 de agosto de 2015 por 

variar su línea de conducción en la última curva, sin llevar el preceptivo enganche de ventaja, 

perjudicando al caballo n 5 Belle de Jove y éste a su vez perjudicar gravemente al caballo n 6 Untes 

CG al contactar con él, una vez vistas las alegaciones presentadas, el testimonio del conductor 

perjudicado, el vídeo que recoge la carrera y el parte de los Srs. Comisarios, se acuerda desestimar 

el recurso por acreditarse tal infracción. Infracción sancionada conforme al actual baremo de 

sanciones al acreditarse que el recurrente con su maniobra provocó el contacto entre dos 

competidores. Por lo que se ratifica la propuesta de sanción inicialmente publicada de dos semanas 

de suspensión de licencia para conducir y multa económica de 30 euros.  

Contra estos acuerdos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 apartado a) del 

Reglamento de Disciplina Deportiva de la F.B.T., cabe interponer, por escrito, recurso ante el Juez 

Único de Competición Deportiva de la F.B.T. en el plazo improrrogable de tres días hábiles a contar 

desde la notificación de las mismas, o en su defecto desde su publicación en el Boletín Oficial de la 

F.B.T.. 

  

ACUERDOS DEL COMISARIO DEL HIPODROMO DE MANACOR 
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Se impone una multa de 5 € por no declarar los forfaits en tiempo y forma de la reunión de 

carreras del día 22 de agosto de 2015 a los siguientes entrenadores y propietarios: 

ANTONIO VICH BENNASAR (BY A WAY) 

JUAN PASCUAL ANDREU (BENAURA) 

ANTONIO RIERA BENNASAR (TEAM EXTREME) 

MATEO RIERA BENNASAR (VICI DE LUBEL) 
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