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I. INFORMAÇÃO GERAL 

 

Durante o CSI 1* de Coimbra a ter lugar nos dias 4 a 6 de Julho de 2014 no Centro Hípico de 
Coimbra, realizar-se-ão 3 provas nacionais a uma altura aproximada de 0,80m, 3 provas 
nacionais a uma altura aproximada de 1,00 m e 3 provas nacionais a uma altura aproximada 
de 1,10 m. 

 
 
 

II. CONDIÇÕES GERAIS 
 
 

 
1. Inscrições 
 

 

a)    Valor: 
 
   Inscrição Geral (Provas 0,80m, 1,00m, 1,10m): 60,00€ 
   Inscrição Prova Mini / Maxi: 20,00€ 
    
   Valor da Boxe: 60,00€ 

 
b)    Limites 

 
   
  Número máximo de concorrentes na prova Nacional de 0,80 m: 15 

  Número máximo de concorrentes na prova Nacional de 1,00 m: 20  

  Número máximo de concorrentes na prova Nacional de 1,10 m:  20 

   Número máximo de cavalos por cavaleiro nas provas de 0,80 m, 1,00 m e 1,10m: 3  

   

IMPORTANTE: Cada cavalo só pode participar numa prova por dia e no máximo 

de três provas no concurso, exceptuando o dia de sábado, em que um cavalo 

inscrito nas provas nacionais, poderá fazer uma 4ª prova – Prova Especial 

Mini/Maxi. 

 
 
2. Prémios 
 

- Troféus para os 3 primeiros Classificados e Laços até ao 5º Classificado 
 

- Prémios especiais para a Prova de Mini/Maxi e laços até aos 5ºs classificados 

 
- Terminada a prova e anunciada a classificação os cavaleiros classificados devem 

apresentar-se rapidamente a cavalo no campo e alinhar no local que lhes for indicado. 
A estes não é permitido trabalhar os cavalos no campo, nem sequer montar cavalos 
que entrem nas provas seguintes.  
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PROVAS 

 

 

PRIMEIRO DIA :   Sexta-feira, 4 de Julho de 2014 

 
Prova I – 1,10m (aprox.16h00) 
Tabela A ao Cronómetro  
Artigo FEP       238.2.1      
Velocidade   350 m/min 
Altura  1,10 m (aprox) 

Número de Cavalos por Cavaleiro    3 
 
Prova II – 1,00m (aprox. 17h00) 
Tabela A ao Cronómetro  
Artigo FEP       238.2.1      
Velocidade   350 m/min 

Altura  1,00 m (aprox) 

Número de Cavalos por Cavaleiro    3 
 
Prova III– 0,80m (aprox. 18h00) 
Tabela A ao Cronómetro  
Artigo FEP       238.2.1      
Velocidade   350 m/min 

Altura  0,80 m (aprox) 
Número de Cavalos por Cavaleiro    2 
Os atletas participantes nesta prova deverão estar inscritos na FEP e ter o seguro desportivo válido. 

 
 
 
 

SEGUNDO DIA :   Sábado, 5 de Julho de 2014 
 

 
Prova IV– 0,80m (aprox. 9h00) 
Tabela A ao Cronómetro  
Artigo FEP       238.2.1      
Velocidade   350 m/min 

Altura  0,80 m (aprox) 
Número de Cavalos por Cavaleiro    2 
Os atletas participantes nesta prova deverão estar inscritos na FEP e ter o seguro desportivo válido. 
 
Prova V – 1,00m (aprox. 9h30) 
Duas Fases – 1ª Fase ao Cronómetro / 2ª Fase ao Cronómetro 

Artigo FEP       274.5.3 
Velocidade   350 m/min 
Altura  1,00 m (aprox) 
Número de Cavalos por Cavaleiro    3  
 

Prova VI – 1,10m (aprox. 10h30) 
Duas Fases – 1ª Fase ao Cronómetro / 2ª Fase ao Cronómetro 

Artigo FEP       274.5.3 
Velocidade   350 m/min 
Altura  1,10 m (aprox) 
Número de Cavalos por Cavaleiro    3  
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TERCEIRO DIA :   Domingo 6 de Julho de 2014 

 
 
Prova VII– 0,80m 
Tabela A ao Cronómetro  

Artigo FEP       238.2.1      
Velocidade   350 m/min 
Altura  0,80 m (aprox) 
Número de Cavalos por Cavaleiro    2 
Os atletas participantes nesta prova deverão estar inscritos na FEP e ter o seguro desportivo válido. 
 
 
 

Prova VIII – 1,00m 
Tabela A ao Cronómetro  
Artigo FEP       238.2.1      
Velocidade   350 m/min 

Altura  1,00 m (aprox) 

Número de Cavalos por Cavaleiro    3 
 
 
Prova IX – 1,10m 
Tabela A ao Cronómetro  
Artigo FEP       238.2.1      
Velocidade   350 m/min 

Altura  1,10 m (aprox) 
Número de Cavalos por Cavaleiro    3 
 
 
 
Prova Especial – Prova de equipas Mini / Maxi  - Sábado dia 5 de Julho 2014 
 
Prova Mini/Maxi é destinada a “parelhas” pais e filhos, irmãos, professores e alunos… 

 
Nesta prova poderão participar cavalos que estejam inscritos no concurso, com a situação devidamente 
regularizada na FEP. Os atletas que participem nesta prova deverão estar inscritos na FEP e com o 
seguro desportivo válido. 
 

O percurso será composto por 12 obstáculos, sendo que os primeiros seis obstáculos terão uma altura 
compreendida entre 1,10m e 1,20m e os seis últimos obstáculos uma altura aproximada de 0,80-0,90m. 
 
Os atletas “maxi” deverão saltar os primeiros seis obstáculos e os atletas “mini” os seis últimos 
obstáculos do percurso. 
 
O atleta “maxi” tem que cruzar a linha de partida e o atleta “mini” tem que passar a linha de chegada 

para paragem do cronómetro. Se um membro da equipa passar a linha de chegada após o outro ter  
transposto o penúltimo obstáculo, a equipa é eliminada. 
 
O atleta “maxi” ao transpor o sexto obstáculo terá que obrigatoriamente passar o “testemunho” – 

STICK,  ao atleta “mini”. Em caso de não o fazer a equipa será eliminada da prova. A queda do 
testemunho acarretará também a eliminação da equipa. 

 
A queda de qualquer um dos atletas acarreta a eliminação, assim como a terceira desobediência da 
equipa. 
 
Cada obstáculo derrubado terá uma penalização de 3 segundos, que será somado ao tempo da prova. 
 
Ganhará a equipa que terminar com o melhor tempo. Durante a passagem do testemunho o tempo 

continuará a contar. 
 
 


