PROGRAMA PROVISORIO
CNC Iniciação
CNC Preliminar
CNC1*Esp.
(Provas de Ensino e Obstáculos de nível 1* e prova de Cross Preliminar. Em termos qualificativos
equivale a uma prova de nível Preliminar))

18 de Outubro 2014
INSCRIÇÕES
Concurso aberto a todos os cavalos e cavaleiros federados com qualificações para a
respectiva prova. O CNC Iniciação é também aberto a conjuntos não federados desde que devidamente
segurados.

Abertas até dia 10 de Outubro sem limite (após dia 10 as inscrições só serão aceites
ao critério da C.O. e terão um acréscimo de 50%).
A enviar para:
Centro Hípico Barroca d´Alva
Fax 212309409 ou chbarrocadalva@hotmail.com (novo email)
Valor das inscrições:

CNC Iniciação – 50€
CNC Preliminar / CNC1* Esp. - 80€
A estes valores acresce o IVA em vigor.

Desconto de 10% para o 2º ou mais cavalos

As inscrições só serão válidas se enviadas por fax ou e-mail e mencionarem o
seguinte:
Concorrente - nome, morada, telefone e email, nº da FEP, data de
nascimento e nº de contribuinte
Cavalo - Nome, idade, proprietário e nº da FEP
Horários provisórios: (a confirmar dia 16 – 5ª feira em www.completobarroca.no.sapo.pt))
CNC INICIAÇÃO
ENSINO – Teste A FEP – 9:00
OBSTÁCULOS a) – 15 minutos após prova de ensino
CORTA-MATO – 15:40
Aprovado pela FEP em 14.10.2014
Departamento Técnico

CNC PRELIMINAR
ENSINO - Teste B 2013 – 9:00
OBSTÁCULOS – 40 minutos b) após a prova iniciação
CORTA-MATO -15 minutos após Iniciação
CNC1*Esp.
ENSINO – CIC/CCI 1*A 2009 – 15 minutos após Iniciação
OBSTÁCULOS – 40 minutos b) após a prova Preliminar
CORTA-MATO -15 minutos após Iniciação
Distribuição de Prémios
45 minutos após o ultimo cross, em lugar a determinar
Haverá uma classificação para série Iniciados e Juvenis em todas as provas.
Troféu para o primeiro classificado de cada série e rosetas para os três primeiros de
cada série.
A Comissão Organizadora não se responsabiliza por nenhum dano causado por
qualquer cavaleiro ou cavalo a si próprio ou a terceiros, pelo que recomenda que
cada cavaleiro e cavalo tenham os seus seguros devidamente actualizados.
OFICIAIS
Júri de Terreno

CNC Iniciação / CNC1*Esp. – António Braz
CNC Preliminar - T.C. A. Marianito

Director de Campo Nicholas Hart
Delegado Técnico José Miguel Mexia de Almeida
Comissariado Michael Stilwell
Rodrigo Franco
Mj. Emanuel Umbelino
Assistência Veterinária (virá em caso de necessidade – tempo de espera 30
minutos)
Clínica Veterinária de Santo Estevão
Assistência Médica
Drª Ana Lila
Bombeiros Voluntários de Alcochete
Ferrador (virá em caso de necessidade – tempo de espera 15 minutos)
Jorge Piuça
a) a pista vai estar aberta desde as 8:00
b) agradecemos que reconheçam o percurso assim que for aberto para não atrasar as
outras provas
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O Concurso corre conforme regulamentos da FEP e da FEI em vigor, bem como
conforme o Regulamento Veterinário da FEP em vigor.
No CNC Preliminar os cavaleiros são obrigados a terem a licença de praticante
válida (Seguro), para o corrente ano e os cavalos apenas têm de estar registados na
FEP não necessitando de proceder a qualquer pagamento.

Aprovado pela FEP em 14.10.2014
Departamento Técnico

