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Categoria da Competição / Evento: __ XL
CONCURSO DE DRESSAGE ESPECIAL / FEIRA NACIONAL DO CAVALO- XVII FEIRA
INTERNACIONAL DO CAVALO LUSITANO – FEIRA DE S. MARTINHO, GOLEGÃ
2015_____

_____
Data: De _10 / _11 / _2015_ a _11 / 11 / _2015

Local: HIPPOS - GOLEGÃ ___________________

Condições Gerais
Esta Competição é organizada em acordo com:
-

Estatutos da FEP, aprovados em 23 de Junho de 2010

-

Regulamento Geral da FEP, aprovado em 23 de Janeiro de 2014

-

Regulamento Veterinário da FEI, 13ª Edição de 1 de Janeiro de 2014

-

Regulamento Nacional de Dressage, Edição de 2014, aprovado a 23 de Janeiro.

-

Regulamento de Disciplina, aprovado em 27 de Setembro de 1994

-

Regulamento Antidopagem Cavaleiros, aprovado em 13 Maio 2013

-

Regulamento de Controlo de Medicação Equestre, aprovado em 25 de Março
2010
******************************************************************

ESTE DOCUMENTO FAZ PARTE DO PROGRAMA APROVADO PELO PRESIDENTE
DO JURI DE TERRENO E RATIFICADO PELA FEP. DEVE SER ENVIADO AOS
OFICIAIS DA COMPETIÇÃO E ESTARÁ DISPONIVEL PARA QUEM O SOLICITAR
A assinatura deve constar no programa ratificado
Aprovado pela FEP
Data 15 / 10 / 2015
Assinatura
Departamento Técnico
________________________________
Este programa está aprovado, depois de efectuadas as correcções ou
aditamentos feitas pela FEP. A Comissão Organizadora deve dar
conhecimento do Programa ratificado aos Oficiais da Competição

Nota. Os textos a “VERDE” devem ser considerados como um guião, lidos
com atenção pela C O e apagados após a ratificação pela FEP
IMPORTANTE
O programa definitivo deve ser enviado a FEP para aprovação 6 semanas
antes da realização da Competição.
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INFORMAÇÃO GERAL
1. NOME DA COMPETIÇÃO
CATEGORIA (Artº 411)
(P.F. marcar com “X” na respectiva designação)

CPD

CRAD
TAD
CCNA

TPD

CDN
CDE
CCN

x

CNE
Outros
DATA (dd/mm/aa):

10-11-2015 a/e 11-11-2015

LOCAL:

Golegã

Contacto do local da Competição:
Morada:

Largo Marquês de Pombal, 25 - 2150-130 Golegã

Telefone:

249979122

2. ORGANIZAÇÃO
Nome:

Feira Nacional do Cavalo

Morada:
Largo Marquês de Pombal, 25
2150-130 Golegã
Telefone:

249979122

E-mail:
golega.pt

fnc@cm-golega.pt

Website:

3. COMISSÃO ORGANIZADORA
Presidente Honorário:
Presidente da Competição:

Engº. Rui Lince Medinas

Secretaria da Competição:
Gabinete de Imprensa:

FNC
FNC

fnc.cm-
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4. DIRECTOR DA COMPETIÇÃO
Nome:

Mário Canas Pimentel

Morada:
Telefone:

9661311483

Fax:

E-mail:

5. PATROCIONADORE (S)

I.

ELENCO TÉCNICO
1. JÚRI DE TERRENO:
Presidente:

LUIS MACHADO (JN3)

Membro:

CLAUDIA MATOS (JN3)

Membro:

FREDERICO PINTÉUS (JN3)

Membro:

CAMILO BORGES (JN3)

Membro:

JOAQUIM FERNANDES (JN3)

2. DELEGADO TÉCNICO:
A nomear pela FEP.
Nome:

CAMILO BORGES

E-mail:

3. COMISSÃO DE RECURSO:
Presidente:

ANTÓNIO VICENTE

E-mail :
Membros:

(Nome e categoria)
(Nome e categoria)

4. COMISSÁRIO CHEFE:
Nome:

BENTO CASTELHANO (JN1)

E-mail:
Adjuntos:

ALEXANDRA CARNEIRO (JN1)
(Nome e categoria)
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5. ASSISTÊNCIA MÉDICA:
Médico:

Dr.

Telefone:

249979122

Ambulância a cargo de:

Rui Melancia

Bombeiros Voluntários da Golegã

6. ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA:
Veterinário:

Dr.

Bruno Miranda

Telefone:

249979122

Observações:

(condições)

7. ASSISTÊNCIA SIDEROTÉCNICA:
Ferrador:.

José Vicente Rodrigues

Telefone:

249979122

Observações:

(condições)

8. INFORMÁTICA:
IRENE BRAZINHA

9. SECRETARIADO:
(Nome)
Correspondência:

Feira Nacional do Cavalo
Morada

Largo Marquês de Pombal, 25
2150-130 Golegã

Telefone:

249979122

E-mail:

fnc@cm-golega.pt
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CONDIÇÕES TÉCNICAS

II.

1. LOCAL DAS PROVAS:
A competição terá lugar:

interior

X exterior

2. CAMPO DE PROVAS:
Dimensões:

20 x 60 m

Piso:

Sintetico

3. CAMPO DE AQUECIMENTO:
Dimensões:

20 x 60 m

Piso:

Sintetico

4. BOXES:
Dimensões: 3 x 3m
Condições:

A comissão não se responsabiliza pelo
alojamento dos animais, no entanto poderão ser
utilizadas as boxes disponiveis no Parque de
Boxes.

Preço:

€50,00€/concurso

5. CONVITE:
Número máximo de cavaleiros: 120
Número máximo de cavalos por cavaleiro, por prova: ilimitado

III.

INSCRIÇÕES/PRÉMIOS (Artº 417)

1. INSCRIÇÕES:
Todos os Cavaleiros participantes em qualquer Competição Nacional devem ter a
sua licença anual em dia. Bem como da licença dos cavalos, documentos de
identificação e certificados de vacinas

Prazos:
Inicio Desde já
Fecho Até as 12 . 00 H do dia 9 de Novembro de 2015
Condições: (prioridades / nulidades)
IMPORTANTE – As folhas de inscrição deverão conter as seguintes
informações
• nome, nº FEP, contacto e escalão etário do cavaleiro • nome e nº FEP do cavalo •
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inscrição/prova para o 1º dia • boxes S/N

Valor da inscrição geral no Concurso:
Prova:Preliminar
Prova:Elementar
Prova:Média
Prova:Complementar
Prova:St. Georges
Prova:Intermediária I Kur
Prova:Grande Prémio

Valor:
Valor:
Valor:
Valor:
Valor:
Valor:

20,00€
20,00€
20,00€
30,00€
20,00€
40,00€

Kur Valor: 40,00€

...
Valor das inscrições por prova:
Prova:P

Valor: €10,00€

Prova:E

Valor: €10,00€

Prova:M

Valor: €10,00€

Prova:C

Valor: 15,00€

Prova: St. Georges

Valor: 20,00€

Prova: Intermediária I Kur

Valor: 20,00€

Prova: Grande Prémio Kur

Valor: 20,00€

Limite de cavalos:
(A definir pela CO)

Na competição:
Por prova:

30

Por cavaleiro:

6

Observações:

(condições de participação de cavalos e cavaleiros)

NB: “Fica ao critério da CO cobrar os prejuízos causados pela desistência
de um conjunto depois da data de fecho das inscrições ou o não
comparecimento em prova.” (Ex: valor da inscrição e ou box).
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2.
Dotação da Competição:

TOTAL

4.223,04€

Por prova:

IV.

Prova:Preliminar 2

total: 197,12€

Prova:Preliminar 3

total: 197,12€

Prova:Elementar 2

total: 246,40€

Prova:Elementar 3

total: 246,40€

Prova:Média 2

total: 308,00€

Prova:Média 3

total: 308,00€

Prova:Complementar 2

total: 385,00€

Prova:Complementar 3

total: 385,00€

Prova:St. Georges

total: 550,00€

Prova:Intermediária I Kur

total: 700,00€

Prova:Grande Prémio Kur

total: 700,00€

DIVERSOS

1. CERIMÓNIA DE ENTREGA DE PRÉMIOS
(disposições)
NOTA: Indicar no programa o número de conjuntos classificados por prova
que devem comparecer na cerimónia de entrega e prémios e o momento em
que estas têm lugar (Anexo S RND).

A cerimónia de entrega de prémios terá lugar no recinto de provas, no final
das provas da manhã ou das provas da tarde em que decorrerem. Os
cavaleiros apurados terão de se apresentar a cavalo, no local indicado,
imediatamente após o anúncio da classificação final da última prova da
manhã ou da última prova da tarde, alinhados conforme a sua classificação.
2. ENTRADAS EM PISTA
As entradas em pista far-se-ão de acordo com as ordens de entrada
publicadas.
O conjunto chamado terá que se apresentar imediatamente em pista, sob
pena de ser desclassificado. Devem estar preparados os dois conjuntos
imediatamente a seguir ao que se encontra em pista.
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3. ACIDENTES
A C.O. e os Oficiais não se responsabilizam por quaisquer danos materiais e
pessoais causados por acidentes dos concorrentes, dos cavalos, proprietários
ou empregados, incluindo danos nos veículos, atrelados, materiais ou outros
objectos.
Como consequência, os concorrentes renunciam, à partida, qualquer
procedimento legal contra a C.O.
4. ALTERAÇÕES AO PROGRAMA
Em circunstâncias excepcionais e com a aprovação do Júri de Terreno, à C.O.
reserva-se o direito de alterar o programa com vista a resolver problemas
levantados por qualquer omissão ou causados por circunstâncias
imprevistas. Tais alterações deverão ser comunicadas a todos os
concorrentes e responsáveis logo que possível e relatados ao Delegado
Técnico da FEP.
5. RECLAMAÇÕES
Ao Júri de Terreno
À Comissão de Recurso
Ao Conselho de Disciplina da FEP

25 €
25 €
50 €

As reclamações terão que ser apresentadas por escrito, acompanhadas pelo
respectivo cheque de caução, o qual será devolvido caso seja dado parecer
favorável à reclamação.

6. OUTRAS

A) CAVALEIROS

Balneários e vestiários disponíveis.
No recinto da Prova existem instalações sanitárias.

B) TRATADORES

Balneários e vestiários disponíveis.
No recinto da Prova existem instalações sanitárias.

C) TRANSPORTES

A CO não providencia / providencia (definir) qualquer tipo de transporte.
(disposições)
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D) INSPECÇÃO VETERINARIA
Data: ___ / ___ / ____
Sem inspecção veterinária

X

Hora:
Local:

SORTEIO PARA AS ORDENS DE ENTRADA
Data:09/11/2014
Hora:17.00h
Local: Secretaria do Concurso

E)
Especificação do tipo de sorteio, local e hora de realização: O sorteio e
realizado pelo computador.
(disposições)

F) ADVERTISING E PUBLICIDADE NOS CAVALEIROS E CAVALOS
X SIM

NÃO

X SIM

NÃO

G) OPEN SCORING

H) INFORMAÇÂO SOBRE PRÉMIOS ESPECIAIS
(disposições)

I) DEDUCÇÕES AOS PRÉMIOS
Aos prémios pecuniários já foi retirada a importância devida à FEP (5% dos
prémios atribuídos).
De acordo com a Lei a C. O. retém uma percentagem, estabelecida legalmente.
Os valores dos prémios apresentados correspondem ao valor ilíquido. Os
prémios são pagos mediante a entrega de recibo/factura respectivo no
Secretariado da FNC. De acordo com a Lei em vigor a C. O. reterá uma taxa
sobre os prémios obtidos.
Obs: Retenção = 35%

J) DISTRIBUIÇÃO DOS PRÉMIOS
A distribuição de prémios será efectuada conforme o descrito em IV. 1.
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K) SEGUROS
Todos os proprietários e concorrentes serão responsabilizados pelos danos
causados a terceiros por eles próprios, seus empregados, agentes ou cavalos.
No caso de um proprietário ou concorrente não ser portador de uma apólice
de seguro válida, não será imputada qualquer responsabilidade, por terceiros, à
C.O.
Os cavalos e o material dos concorrentes permanecerão sob a sua total
responsabilidade.

L) NULIDADES
Os casos omissos neste programa serão resolvidos pelo Júri de Terreno

M)ACREDITAÇÕES
(disposições)

N) ACESSO AS BOXES
(disposições)

O) CONTROLO AO ACESSO
(disposições)

ANEXO
===============
Graus de provas e total de prémios:
TOTAL / TIPO DE PRÉMIOS
Grau de prova
Prova
Prova
Prova
Prova
Prova
Prova
Prova
Prova
Prova
Prova
Prova

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

P2
E2
M2
C2
St. Georges
P3
E3
M3
C3
Intermediária I Kur
Grande Prémio Kur

Quantia
197,12€ + rosetas
246,40€ + rosetas
308,00€ + rosetas
385,00€ + rosetas
550,00€ + rosetas
197,12€ + rosetas
246,40€ + rosetas
308,00€ + rosetas
385,00€ + rosetas
700,00€ + rosetas
700,00€ + rosetas
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Primeiro dia: (Terça-feira)

Data

(dd/mm/aa):

2015
_10_ / 11_ / _2015_

PROVA Nº 1
Grau de dificuldade e nível da prova: _P2__
Aberta a: Prioritariamente para Cavalos de _4_ anos
Número de cavalos por cavaleiro: _3_
Com ou sem sorteio: Sorteio por computador
Total de prémios e modo de divisão: Rosetas para 25% dos participantes e 49.28€
para o 1º classificado; 39.42€ para o 2º; 35.48€ para o 3º; 23.65€ para o 4º;
19.71€ para o 5º; 13.80€ para o 6º; 9.86€ para o 7º; 5,91€ para o 8º.
É ainda considerado um prémio suplementar (igual ao 8º lugar) para cada 4
concorrentes a mais após o 32º participante (ponto 6 do artº 427º do RND).
No caso da prova registar um número não superior a 20 conjuntos inscritos, a
distribuição dos prémios pecuniários será a seguinte: 53.22€ para o 1º classificado;
45.34€ para o 2º; 37.45€ para o 3º; 33.51€ para o 4º; 27.60€ para o 5º (ponto 7
do artº 427º do RND).
Os concorrentes apenas terão direito a auferir prémios pecuniários se obtiverem
pontuação superior a 60% (ponto 5 do artº 427º do RND).
Custo da inscrição: __10 €
PROVA Nº 2
Grau de dificuldade e nível da prova: E2_
Aberta a: Prioritariamente para Cavalos de _5_ anos
Número de cavalos por cavaleiro: _3_
Com ou sem sorteio: Sorteio por computador
Total de prémios e modo de divisão: Rosetas para 25% dos participantes e 61.60€
para o 1º classificado; 49.28€ para o 2º; 44.35€ para o 3º; 29.57€ para o 4º;
24.64€ para o 5º; 17.25€ para o 6º; 12.32€ para o 7º; 7.39€ para o 8º. É ainda
considerado um prémio suplementar (igual ao 8º lugar) para cada 4 concorrentes a
mais após o 32º participante (ponto 6 do artº 427º do RND).
No caso de uma prova registar um número não superior a 20 conjuntos inscritos, a
distribuição dos prémios pecuniários será a seguinte: 66.53€ para o 1º classificado;
56.67€ para o 2º; 46.82€ para o 3º; 41.89€ para o 4º; 34.50€ para o 5º (ponto 7
do artº 427º do RND).
Os concorrentes apenas terão direito a auferir prémios pecuniários se obtiverem
pontuação superior a 60% (ponto 5 do artº 427º do RND)
Custo da inscrição: _10 €
PROVA Nº 3
Grau de dificuldade e nível da prova: _M2
Aberta a: Cavalos mínimo de_6_ anos
Número de cavalos por cavaleiro: _3_
Com ou sem sorteio: Sorteio por computador
Total de prémios e modo de divisão: Rosetas para 25% dos participantes e 77.00€
para o 1º classificado; 61.60€ para o 2º; 55.44€ para o 3º; 36.96€ para o 4º;
30.80€ para o 5º; 21.56€ para o 6º; 15.40€ para o 7º; 9.24€ para o 8º. É ainda
considerado um prémio suplementar (igual ao 8º lugar) para cada 4 concorrentes a
mais após o 32º participante (ponto 6 do artº 427º do RND).
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No caso de uma prova registar um número não superior a 20 conjuntos inscritos, a
distribuição dos prémios pecuniários será a seguinte: 83.16€
para o 1º classificado; 70.84€ para o 2º; 58.52€ para o 3º; 52.36€ para o 4º;
43.12€ para o 5º (ponto 7 do artº 427º do RND).
Os concorrentes apenas terão direito a auferir prémios pecuniários se obtiverem
pontuação superior a 60% (ponto 5 do artº 427º do RND)
Custo da inscrição: _10 €
PROVA Nº 4
Grau de dificuldade e nível da prova: _C2
Aberta a: Cavalos mínimo de 6 anos
Número de cavalos por cavaleiro: _3_
Com ou sem sorteio: Sorteio por computador
Total de prémios e modo de divisão: Rosetas para 25% dos participantes e 96.25€
para o 1º classificado; 77.00€ para o 2º; 69.30€ para o 3º; 46.20€
para o 4º; 38.50€ para o 5º; 26.95€ para o 6º; 19.25€ para o 7º; 11.55€ para o
8º. É ainda considerado um prémio suplementar (igual ao 8º lugar) para cada 4
concorrentes a mais após o 32º participante (ponto 6 do artº 427º do RND).
No caso de uma prova registar um número não superior a 20 conjuntos inscritos, a
distribuição dos prémios pecuniários será a seguinte: 103.95€ para o 1º
classificado; 88.55€ para o 2º; 73.15€ para o 3º; 65.45€ para o 4º; 53.90€ para o
5º (ponto 7 do artº 427º do RND).
Os concorrentes apenas terão direito a auferir prémios pecuniários se obtiverem
pontuação superior a 60% (ponto 5 do artº 427º do RND)
Custo da inscrição: _15 €
PROVA Nº 5
Grau de dificuldade e nível da prova: S. George
Aberta a: Cavalos mínimo de 7 anos
Número de cavalos por cavaleiro: _3_
Com ou sem sorteio: Sorteio por computador
Total de prémios e modo de divisão: Rosetas para 25% dos participantes e 137.50€
para o 1º classificado; 110.00€ para o 2º; 99.00€ para o 3º; 66.00€ para o 4º;
55.00€ para o 5º; 38.50€ para o 6º; 27.50€ para o 7º; 16.50€ para o 8º. É ainda
considerado um prémio suplementar (igual ao 8º lugar) para cada 4 concorrentes a
mais após o 32º participante (ponto 6 do artº 427º do RND).
No caso de uma prova registar um número não superior a 20 conjuntos inscritos, a
distribuição dos prémios pecuniários será a seguinte: 148.50€ para o 1º
classificado; 126.50€ para o 2º; 104.50€ para o 3º; 93.50€ para o 4º; 77.00€ para
o 5º (ponto 7 do artº 427º do RND).
Os concorrentes apenas terão direito a auferir prémios pecuniários se obtiverem
pontuação superior a 60% (ponto 5 do artº 427º do RND)
Custo da inscrição: _20 €
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Segundo dia: (Quarta-feira)

Data

(dd/mm/aa):

2015
_11 / 11 / 2015_

PROVA Nº 6
Grau de dificuldade e nível da prova: P3
Aberta a: Prioritariamente, cavalos com idade mínima de 4 anos
Número de cavalos por cavaleiro: _3_
Com ou sem sorteio: Sorteio por computador
Total de prémios e modo de divisão: Rosetas para 25% dos participantes e 49.28€
para o 1º classificado; 39.42€ para o 2º; 35.48€ para o 3º; 23.65€ para o 4º;
19.71€ para o 5º; 13.80€ para o 6º; 9.86€ para o 7º; 5,91€ para o 8º. É ainda
considerado um prémio suplementar (igual ao 8º lugar) para cada 4 concorrentes a
mais após o 32º participante (ponto 6 do artº 427º do RND).
No caso da prova registar um número não superior a 20 conjuntos inscritos,
a distribuição dos prémios pecuniários será a seguinte: 53.22€ para o 1º
classificado; 45.34€ para o 2º; 37.45€ para o 3º; 33.51€ para o 4º; 27.60€ para o
5º (ponto 7 do artº 427º do RND).
Os concorrentes apenas terão direito a auferir prémios pecuniários se obtiverem
pontuação superior a 60% (ponto 5 do artº 427º do RND)
Custo da inscrição: _10 €
PROVA Nº 7
Grau de dificuldade e nível da prova: E3
Aberta a: Prioritariamente, cavalos com idade mínima de 5 anos
Número de cavalos por cavaleiro: _3_
Com ou sem sorteio: Sorteio por computador
Total de prémios e modo de divisão: Rosetas para 25% dos participantes e 61.60€
para o 1º classificado; 49.28€ para o 2º; 44.35€ para o 3º; 29.57€ para o 4º;
24.64€ para o 5º; 17.25€ para o 6º; 12.32€ para o 7º; 7.39€ para o 8º. É ainda
considerado um prémio suplementar (igual ao 8º lugar) para cada 4 concorrentes a
mais após o 32º participante (ponto 6 do artº 427º do RND).
No caso de uma prova registar um número não superior a 20 conjuntos inscritos, a
distribuição dos prémios pecuniários será a seguinte: 66.53€ para o 1º classificado;
56.67€ para o 2º; 46.82€ para o 3º; 41.89€ para o 4º; 34.50€ para o 5º (ponto 7
do artº 427º do RND).
Os concorrentes apenas terão direito a auferir prémios pecuniários se obtiverem
pontuação superior a 60% (ponto 5 do artº 427º do RND)
Custo da inscrição: _10 €
PROVA Nº 8
Grau de dificuldade e nível da prova: M3
Aberta a: Prioritariamente, cavalos com idade mínima de 6 anos
Número de cavalos por cavaleiro: _3_
Com ou sem sorteio: Sorteio por computador
Total de prémios e modo de divisão: Rosetas para 25% dos participantes e 77.00€
para o 1º classificado; 61.60€ para o 2º; 55.44€ para o 3º; 36.96€ para o 4º;
30.80€ para o 5º; 21.56€ para o 6º; 15.40€ para o 7º; 9.24€ para o 8º. É ainda
considerado um prémio suplementar (igual ao 8º lugar) para cada 4 concorrentes a
mais após o 32º participante (ponto 6 do artº 427º do RND).
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No caso de uma prova registar um número não superior a 20 conjuntos inscritos, a
distribuição dos prémios pecuniários será a seguinte: 83.16€ para o 1º classificado;
70.84€ para o 2º; 58.52€ para o 3º; 52.36€ para o 4º; 43.12€ para o 5º (ponto 7
do artº 427º do RND).
Os concorrentes apenas terão direito a auferir prémios pecuniários se obtiverem
pontuação superior a 60% (ponto 5 do artº 427º do RND)
Custo da inscrição: 10 €
PROVA Nº 9
Grau de dificuldade e nível da prova: C3
Aberta a: Prioritariamente, cavalos com idade mínima de 6 anos
Número de cavalos por cavaleiro: _3_
Com ou sem sorteio: Sorteio por computador
Total de prémios e modo de divisão: Rosetas para 25% dos participantes e 96.25€
para o 1º classificado; 77.00€ para o 2º; 69.30€ para o 3º; 46.20€ para o 4º;
38.50€ para o 5º; 26.95€ para o 6º; 19.25€ para o 7º; 11.55€ para o 8º. É ainda
considerado um prémio suplementar (igual ao 8º lugar) para cada 4 concorrentes a
mais após o 32º participante (ponto 6 do artº 427º do RND).
No caso de uma prova registar um número não superior a 20 conjuntos inscritos, a
distribuição dos prémios pecuniários será a seguinte: 103.95€ para o 1º
classificado; 88.55€ para o 2º; 73.15€ para o 3º; 65.45€ para o 4º; 53.90€ para o
5º (ponto 7 do artº 427º do RND).
Os concorrentes apenas terão direito a auferir prémios pecuniários se obtiverem
pontuação superior a 60% (ponto 5 do artº 427º do RND)
Custo da inscrição: 15 €
PROVA Nº 10
Grau de dificuldade e nível da prova: Intermediária I Kur
Aberta a: Prioritariamente, cavalos com idade mínima de 7 anos
Número de cavalos por cavaleiro: _3_
Com ou sem sorteio: Sorteio por computador
Total de prémios e modo de divisão: Rosetas para 25% dos participantes e 175.00€
para o 1º classificado; 140.00€ para o 2º; 126.00€ para o 3º; 84.00€ para o 4º;
70.00€ para o 5º; 49.00€ para o 6º; 35.00€ para o 7º; 21.00€ para o 8º. É ainda
considerado um prémio suplementar (igual ao 8º lugar) para cada 4 concorrentes a
mais após o 32º participante (ponto 6 do artº 427º do RND).
No caso de uma prova registar um número não superior a 20 conjuntos inscritos, a
distribuição dos prémios pecuniários será a seguinte: 189.00€ para o 1º
classificado; 161.00€ para o 2º; 133.00€ para o 3º; 119.00€ para o 4º; 98.00€
para o 5º (ponto 7 do artº 427º do RND).
Os concorrentes apenas terão direito a auferir prémios pecuniários se obtiverem
pontuação superior a 60% (ponto 5 do artº 427º do RND)
Custo da inscrição: 20 €
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PROVA Nº 11
Grau de dificuldade e nível da prova: Grande Prémio Kur
Aberta a: Cavalos com idade mínima de 8 anos e mais de 149 cm medidos ao
garrote
Número de cavalos por cavaleiro: _3_
Com ou sem sorteio: Sorteio por computador
Total de prémios e modo de divisão: Rosetas para 25% dos participantes e 175.00€
para o 1º classificado; 140.00€ para o 2º; 126.00€ para o 3º; 84.00€ para o 4º;
70.00€ para o 5º; 49.00€ para o 6º; 35.00€ para o 7º; 21.00€ para o 8º. É ainda
considerado um prémio suplementar (igual ao 8º lugar) para cada 4 concorrentes a
mais após o 32º participante (ponto 6 do artº 427º do RND).
No caso de uma prova registar um número não superior a 20 conjuntos inscritos, a
distribuição dos prémios pecuniários será a seguinte: 189.00€ para o 1º
classificado; 161.00€ para o 2º; 133.00€ para o 3º; 119.00€ para o 4º; 98.00€
para o 5º (ponto 7 do artº 427º do RND).
Os concorrentes apenas terão direito a auferir prémios pecuniários se obtiverem
pontuação superior a 60% (ponto 5 do artº 427º do RND)
Custo da inscrição: 20 €
Esta prova é realizada à noite no recinto da Feira sobre piso de sintético.

CÓDIGO DE CONDUTA DA FEI
PARA O BEM-ESTAR DOS CAVALOS
A Federação Equestre Internacional (FEI) exige que as Federações Nacionais e
todos os envolvidos no desporto equestre internacional sigam este Código de
Conduta e considerem que o bem-estar do cavalo deve ser prioritário em
todas as situações e estar acima de qualquer influência competitiva ou
comercial.
1. PREPARAÇÃO: Em todas as etapas de preparação e apresentação de
cavalos de competição, o bem-estar do cavalo deve estar acima de todas as
outras exigências. Tal inclui boa gestão do cavalo, métodos de treino,
ferração e arreios, e transporte.
2. COMPETIÇÃO: Só um cavalo saudável e em forma deverá ser autorizado a
competir. Devem ser tomados em consideração factores tais como: uso de
medicamentos, intervenções cirúrgicas que possam ameaçar o bem-estar ou
segurança, gravidez das éguas e o mau uso das ajudas.
3. AS COMPETIÇÕES: As competições não devem prejudicar o bem-estar do
cavalo. Tal implica uma atenção especial às pistas da competição, pisos,
condições atmosféricas, estábulos, segurança das instalações e saúde do
cavalo para viajar depois da competição.
4. LESÕES E REFORMA: Devem ser feitos todos os esforços para garantir aos
cavalos, cuidados adequados, depois de cada competição e que estes são
bem tratados quando terminam as suas carreiras desportivas. Isto inclui
tratamento veterinário adequado, tratamento das lesões de competição,
reforma e eutanásia.
5. FORMAÇÃO: A FEI aconselha todos os envolvidos no desporto a adquirir o
mais alto nível de formação dentro da sua área de competência.
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