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CIRCULAR Nº 22 DIR / 2011
Lisboa, 13 de Setembro de 2011
ASSUNTO: CRITÉRIOS DE SELECÇÃO CAMPEONATO DO MUNDO DE
ATRELAGEM - SINGULARES 2112
Com o intuito de esclarecer todos os interessados, passamos a informar quais
os critérios de selecção para o Campeonato do Mundo de Atrelagem –
Singulares 2012, aprovado em Reunião de Direcção de 8 de Setembro de
2011:
•

•

•

•

Conforme estipula o artigo 905.11 do regulamento da FEI para a Atrelagem,
Portugal poderá inscrever no Campeonato do Mundo de Atrelagem de
Singulares a realizar-se em 2012 na Companhia das Lezirias uma equipa de três
elementos a que se poderá juntar mais um elemento a participar a titulo
individual caso o Organizador do evento decida aumentar para quatro os
convites a todas as nações, e a titulo de país organizador, mais três elementos
que também participarão fora da equipa.
Portugal poderá assim inscrever no Campeonato do Mundo 6 ou 7 elementos
consoante o caso.
A FEP pretende seleccionar entre os praticantes de Atrelagem inscritos na
Federação um total de seis candidatos para participar no referido Campeonato
do Mundo, para além de nomear duas reservas.
O número de seis seleccionados poderá passar para sete caso a organização do
evento decida aumentar o convite para quatro participantes por país.
Os candidatos seleccionados e os seus cavalos terão de obter até á data limite
para a inscrição no referido Campeonato do Mundo as classificações FEI
mínimas exigidas para participar em Campeonatos do Mundo de Atrelagem de
Singulares, para além de cumprir com as restantes regras previstas nos
regulamentos da FEI.
Os praticantes da Atrelagem interessados em serem seleccionados para
participar no referido Campeonato do Mundo deverão demonstrar o seu
interesse por carta ou por mail junto da FEP ou da Associação Portuguesa de
Atrelagem (APA) até 31 de Dezembro 2011.

•

•

•

•

•

A selecção dos candidatos será feita sobre os resultados das seguintes seis
provas:
o Campeonato Nacional de Atrelagem – Outubro 2011
o CNA – Golegã – Novembro 2011
o Taça Ibérica – Portugal (CAI) - 2012
o Taça Ibérica – Espanha (CAI)- 2012
o CNA – La Varzea - 2012
o Saumur (CAI)- 2012
O ranking dos candidatos será obtido pelo resultado do concorrente em
relação aos outros candidatos.
O candidato melhor classificado receberá 10 pontos, o segundo 9 pontos e
assim sucessivamente, obtendo o decimo e seguintes 0 pontos.
É obrigatório a participação numa das duas provas da Taça Iberica (Espanha ou
Portugal) bem como no CAI de Saumur.
Terminada a ultima prova selectiva (Saumur), será obtido o ranking, contando
os melhores resultados de três provas, sendo obrigatório a inclusão dos
resultados de pelo menos dois CAI´s.
U m concorrente que foi desclassificado numa prova terá necessariamente 0
pontes nessa prova.
Em caso de empate será usado a soma das pontuações das provas de ensino
dos três concursos usadas para obtenção do ranking.
A decisão final sobre a selecção dos candidatos caberá no entanto a uma
comissão composta pelo Chefe de Equipa, o treinador e o veterinário, todos
nomeados pela FEP, que poderão decidir ajustar o resultado do ranking
entretanto obtido
Durante 2012 haverá uma ou mais inspecções veterinárias aos cavalos
conduzidas pela comissão nomeada pela FEP atrasa referida.
A realização das inspecções veterinárias devera ser anunciada no site da FEP ou
da APA, ou por mail aos candidatos com 30 dias de antecedência.
Se um cavalo for considerado não apto pela maioria da comissão, o conjunto
será retirado da selecção.
A não comparecência a uma inspecção veterinária, sem que tenha sido possível
marcar com a comissão outra data para inspeccionar o cavalo, levará á
eliminação do candidato.
É intenção da FEP vir a delegar na APA a preparação dos candidatos á
participação no Campeonato do Mundo de Atrelagem de Singulares 2012,
através da organização de estágios de formação, provas de preparação ou
inspecções veterinárias.
A escolha da equipa que representará Portugal no Campeonato do Mundo será
decidida pelo Chefe de Equipa nomeado pela FEP, ouvido o treinador, logo

após a realização da inspecção veterinária do Campeonato do Mundo, os
restantes elementos inscritos participando a titulo individual.
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