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      CIRCULAR Nº 8 DIR / 2019 
 
           Lisboa, 17 de Julho de 2019 
 
ASSUNTO:  Campeonatos da Europa de Juventude S. O. Vilamoura  2020 

 

                                   Objectivos 
 

 

Está nos objectivos apresentados na candidatura da Direcção da FEP,  tudo 

fazer para chegar ao Podium, no Campeonato da Europa da Juventude de 

Vilamoura em julho de  2020. 

 

O desafio é grande e só com a congregação de esforços de todos os 

envolvidos será possível alcançá-lo.  

 

Para este efeito e com o objectivo de aumentar a qualidade e o nível 

competitivo dos nossos jovens praticantes até aquela data, a FEP procurou: 

 

-Contratar para treinador/ selecionador nacional um cavaleiro de grande 

experiência e de méritos internacionalmente reconhecidos como é o caso do 

Jean Marc Nicolas; 

 

-Estruturar, organizar e calendarizar um programa de formação, estágios e 

participações em competições nacionais e internacionais que seja igualmente 

percursor para 2021. 

 

-Definir atempadamente os níveis mínimos a atingir para integrar as selecções 

nacionais. 
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É do que trata o presente comunicado. 

 

No que se refere aos estágios, eles serão dados em intervalos regulares, onde 

se pretende, para alem de uma avaliação, conquistar os treinadores 

particulares e acompanhar a evolução técnica e de performance dos cavaleiros 

e  respetivos cavalos. 

 

 A calendarização aproveita desde logo a próxima concentração do 

Campeonato de Portugal da Juventude de 2019 e logo a seguir (antes do inicio 

das aulas), fará dois estágios iniciais separados e na mesma semana, em 

Esposende e Vilamoura.  

 

Os cavaleiros terão de início, que informar formalmente a FEP dizendo que 

estão disponíveis para eventualmente integrarem a selecção nacional 

indicando o nome do cavalo, ou cavalos, havendo mais do que um, bem como 

o nome dos respectivos treinadores e  veterinário de acompanhamento. 

 

Para os estágios iniciais que estão programados para Esposende e Vilamoura, 

os cavaleiros interessados no desenvolvimento da sua formação e eventual 

seleção, deverão fazer a sua inscrição na FEP até 15 de Agosto próximo por 

forma a se obter a melhor organização e consequente proveito (condições em 

anexo)  

 

De igual forma, a FEP recomenda na calendarização, os concursos 

internacionais realizados em Portugal onde devem ser obtidos os resultados 

parciais que se pretendem alcançar. A FEP garantirá provas com as condições 

mínimas em todos os concursos que estejam integrados neste programa.  

 

O quadro de calendarização em anexo é aquele que é possível apresentar com 

os dados hoje conhecidos e portanto só descriminados até ao final do ano, 

momento a partir do qual se dará a conhecer a programação para  2020  até ao 

Campeonato da Europa de Vilamoura. 
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Da observação de participações em Campeonatos da Europa em anos 

anteriores, constata-se que as condições mínimas de participação exigidas 

pela FEI não são suficientes para suportarem a ambição de alcançar 

resultados dignos, razão pela qual se estabelecem agora níveis mínimos FEP 

mais exigentes.  

 

Em anexo , junta-se o programa , o calendário e os níveis mínimos a atingir . 

 

O papel a desempenhar pelos Pais e treinadores é fundamental em todo este  

Processo. 

 

Os Pais porque sendo Paitrocinadores, são quem suportará o esforço de meios 

para os seus filhos poderem integrar este Programa, escolhendo 

criteriosamente cavalos e/ou treinadores, no caso de ainda não existirem, ao 

mesmo tempo que são igualmente o suporte psicológico na família. 

 

Aos treinadores cabe também a enorme responsabilidade de prepararem 

tecnicamente os seus alunos e montadas e, se for caso disso, apoiarem os 

Pais na eventual escolha dos cavalos que deverão ter as qualidades e 

capacidades exigidas para a obtenção dos resultados mínimos pretendidos.  

 

Os treinadores particulares deverão apoiar permanentemente o treinador 

nacional com a informação específica de cada um dos seus alunos e cavalos e 

seguir a orientação geral do treinador nacional que tem a responsabilidade final 

de acompanhamento e de seleção. 

 

Cabe unicamente ao selecionador nacional, já bem conhecedor das 

características dos cavaleiros e suas montadas, a responsabilidade do 

reconhecimento dos percursos dos cavaleiros portugueses durante o 

Campeonato da Europa bem como nos concursos internacionais onde venha a 

estar presente.   

 

Aos cavaleiros portugueses que residam no estrangeiro, serão exigidos os 

mesmos resultados parciais, em concursos internacionais do mesmo nível ou 
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nacionais de topo reconhecidos e previamente acordados com treinador/ 

selecionador nacional. 

 

Os cavaleiros portugueses residentes em Portugal que queiram fazer um 

programa divergente, deverão obter a aprovação prévia do 

treinador/selecionador nacional e da FEP. 

 

As selecções  dos diferentes escalões será decidida após o Campeonato de 

Portugal da Juventude a realizar em 10/13 de Junho de 2020 e onde deverão 

estar presentes todos aqueles que até ao final de Maio tenham obtido os 

resultados mínimos da FEP. 

 

 Os cavaleiros portugueses que vivam e tenham tido resultados reconhecidos 

no estrangeiro deverão prestar igualmente provas no Campeonato de Portugal 

da Juventude em Vilamoura. 

 

 

 

 
          João Moura 
 
 
        Vice-presidente 
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EU-CH Vilamoura 2020 Programa geral de estágios 
Concursos e Estágios Finalidade jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 

Campeonato Juventude Apreciação JMN 24 a 28           

Pedras Salgadas CSI 2* Obtenção de resultados - Jun e YR   9 a 11         

Estágio Esposende Formação e Apreciação JMN     2 e 3       

Estágio Vilamoura Formação e Apreciação JMN     4 e 5       

Esposende CSI 2* Formação e Apreciação JMN     6,7 e 8       

CPCO Obtenção de resultados -  YR     19 a 22       

Vilamoura CSI 1* e 3* Obtenção de resultados - Juv, Jun e YR     30 a 6     

Vilamoura CSI 1* e 3* Obtenção de resultados - Juv, Jun e YR       7 a 13     

Vilamoura CSI 1* e 3* Obtenção de resultados - Juv, Jun e YR       14 a 20     

Vilamoura CSI 1* e 3* Obtenção de resultados - Juv, Jun e YR       21 a 27     

Vilamoura CSI 1* e 3* Obtenção de resultados - Juv, Jun e YR       28 a 3   

Vilamoura CSI 1* e 3* Obtenção de resultados - Juv, Jun e YR         4 a 11   

Estágio Vilamoura Apreciação JMN           16 a 18 

Vilamoura CSI 1* e  3* Obtenção de resultados - Juv, Jun e YR             

Vilamoura CSI 1* e  3* Obtenção de resultados - Juv, Jun e YR             

Vilamoura CSI 1* e  3* Obtenção de resultados - Juv, Jun e YR             

Vilamoura CSI 1* e  3* Obtenção de resultados - Juv, Jun e YR             

Vilamoura CSI 1* e  3* Obtenção de resultados - Juv, Jun e YR             

Vilamoura CSI 1* e  3* Obtenção de resultados - Juv, Jun e YR             

???? ????             

???? ????             

Campeonato de Portugal Formação das selecções             

EU-CH-Ch-JN-YR PODIUM             

        

 
Juvenis altura 1,20m 

 
Juniores altura 1,35m 

 
Jovens Cavaleiros altura 1,40m 

NOTA: As inscrições para os estágios terão um custo de 100€/cavalo e 50€ para um segundo cavalo acrescido do custo da boxe. 

 
            Todos os resultados serão apreciados em permanência pelo treinador / selecionador JMN 

 
            Alguns dos concursos referidos serão acompanhados presencialmente por JMN 
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EU-CH Vilamoura 2020 Programa geral de estágios 
Concursos e Estágios Finalidade jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 

Campeonato Juventude Apreciação JMN               

Pedras Salgadas CSI 2* Obtenção de resultados - Jun e YR               

Estágio Esposende Formação e Apreciação JMN               

Estágio Vilamoura Formação e Apreciação JMN               

Esposende CSI 2* Formação e Apreciação JMN               

CPCO Obtenção de resultados -  YR               

Vilamoura CSI 1* e 3* Obtenção de resultados - Juv, Jun e YR               

Vilamoura CSI 1* e 3* Obtenção de resultados - Juv, Jun e YR               

Vilamoura CSI 1* e 3* Obtenção de resultados - Juv, Jun e YR               

Vilamoura CSI 1* e 3* Obtenção de resultados - Juv, Jun e YR               

Vilamoura CSI 1* e 3* Obtenção de resultados - Juv, Jun e YR               

Vilamoura CSI 1* e 3* Obtenção de resultados - Juv, Jun e YR               

Estágio Vilamoura Apreciação JMN               

Vilamoura CSI 1* e  3* Obtenção de resultados - Juv, Jun e YR 28 a 1           

Vilamoura CSI 1* e  3* Obtenção de resultados - Juv, Jun e YR   2 a 8           

Vilamoura CSI 1* e  3* Obtenção de resultados - Juv, Jun e YR   9 a 15           

Vilamoura CSI 1* e  3* Obtenção de resultados - Juv, Jun e YR   16 a 22           

Vilamoura CSI 1* e  3* Obtenção de resultados - Juv, Jun e YR   23 a 1         

Vilamoura CSI 1* e  3* Obtenção de resultados - Juv, Jun e YR     2 a 8         

???? ????       ????       

???? ????         ????     

Campeonato de Portugal Formação das selecções           10 a 13   

EU-CH-Ch-JN-YR PODIUM             20 a 27 

         

 
Juvenis altura 1,25m altura 1,30m 

 
Juniores altura 1,40m altura 1,45m 

 
Jovens Cavaleiros altura 1,45m altura 1,50m 
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Progressão e Condições mínimas FEP EU-CH Vilamoura 2020 

     

 
Até 31 de Dez Até 31 Março Até 31 Maio Campeonato de Portugal  

 

outdoor 

Juvenis 

altura 1,20m altura 1,25m altura 1,30m Final a 1,30m 

Duplos e triplos 

  GP Vala de água c/ vara GP Vala de água 

     

Juniores 

Altura 1,35m altura 1,40 altura 1,45 Final a 1,45m 

Duplos e triplos em todas as provas 

GP Vala de água 

     

Jovens Cavaleiros 

altura 1,40m altura 1,45m altura 1,50m Todas as provas a 1,50m 

Duplos e triplos em todas as provas 

GP Vala de água 

     A progressão deve ser gradual e até 31 de Dez deve respeitar-se as cotas e condições para cada escalão 

As condições mínimas da cada escalão devem ser obtidas entre 1 de Janeiro e 31 de Março com um máximo de 8 pontos na 1ª mão de prova tipo Grande Prémio 

Os conjuntos a selecionar devem estar a saltar as cotas e condições indicadas para o Campeonato de Portugal em cada escalão 
 

 
 
 
 
 
 
 


