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CIRCULAR Nº 5DIR / 2012
Lisboa, 31 de Janeiro de 2012
ASSUNTO: SISTEMA DE PRÉ-SELECÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPA
PORTUGUESA DE RAIDES TENDO EM VISTA O CAMPEONATO DA
EUROPA JÚNIOR/ JOVENS CAVALEIROS DE 2012 A REALIZAR EM MONT
LE SOIE (BÉLGICA)
Solicita-me o Vice-Presidente da disciplina de Raides de informar que a préselecção para o Campeonato em referência vai basear-se no seguinte:
•

Cavalos e cavaleiros que cumpram os critérios de qualificação da FEI
para Campeonatos 4* Júnior/ Jovens Cavaleiros (Artigo 816.3 do
Regulamento de Raides da FEI – 7ª Edição – Efectiva a partir de
01/01/2009) e quaisquer critério/ critérios específico/ específicos de
qualificação para o referido Campeonato, que, eventualmente, venha/
venham a ser criado/ criados;

•

Conjuntos que tenham cumprido com sucesso o Campeonato do Mundo
realizado em Abu-Dhabi em 2011;

•

Conjuntos classificados no Campeonato de Portugal Júnior/ Jovens
Cavaleiros de 2012 (particular destaque);

•
•

Conjuntos classificados em Raides CEI 2* - 120 km até à data limite de
15/07/2012.

Além do acima referido, todos os cavalos devem cumprir o seguinte requisito:
•

Não terem sido eliminados por razões metabólicas no último Raide antes
das inscrições nominativas.

Todos os cavaleiros devem ainda cumprir os seguintes requisitos:
•
•
•
•

Terem nacionalidade e licença federativa portuguesa;
Estarem autorizados pela FEP a integrar uma Selecção Nacional;
Aceitarem o programa de treino proposto pela FEP;
Aceitarem as condições base de financiamento da FEP para os treinos/
Campeonato;

•
•
•

Aceitarem as regras de boa conduta e disciplina da Equipa Portuguesa
(ficheiro anexo);
Não terem cometido nenhuma falta grave ao Código de Conduta
assinado no ano de 2011 (referente ao cavaleiro e ao proprietário);
Estarem em boas condições físicas durante os treinos, de forma a
demonstrar estar apto para a prova.

A Selecção Nacional definitiva será comunicada após o último treino, com base
no acompanhamento e num relatório técnico veterinário.

Manuel Bandeira de Melo
Secretário Geral

