PROGRAMA CONCURSO
CNC Preliminar / CNC 1 Estrela
28 Maio 2011

O Concurso decorre de acordo com os regulamentos da FEP em vigor.
Concurso aberto a todos os cavalos e cavaleiros com qualificações para as respectivas provas.

As inscrições estão abertas até dia 16 de Maio:
- Através do website www.herdadevalesabroso.pt
- Por email tudellajr@herdadevalesabroso.pt
- Inscrição – 80 €
As inscrições têm que obrigatoriamente indicar nº FEP de cavaleiro e cavalo.
Este Concurso apenas se realizará com um mínimo de 25 conjuntos entre classes.
Se assegurada a participação de 25 cavaleiros, os que inscrevam mais do que um cavalo irão
usufruir de um desconto de 30% nesses cavalos adicionais.
Assegurado o número mínimo de participantes após 16 de Maio, continuaremos a aceitar
inscrições pelo valor de 100 €.
Existirão boxes em número muito limitado (35€ com cama de aparas incluída)

OFICIAIS DO CONCURSO:
Presidente do Júri: Pedro Pinto
Director de Campo: António Braz
Comissário: Michael Stilwell

Assistência Médica: Bombeiros Voluntários Alcácer do Sal
Veterinário e Ferrador de prevenção. Serão chamados ao local a pedido do cavaleiro ou
proprietário do cavalo. As despesas decorrentes serão da sua responsabilidade.
A organização não se responsabiliza por danos causados por cavaleiros e cavalos a terceiros. É
da responsabilidade de cada cavaleiro ter o seu seguro e do seu cavalo actualizados.

HORÁRIO PROVISÓRIO (os horários definitivos serão publicados no website dia 26 Maio):
CNC Preliminar
Ensino – 9:00 (Teste nº4/2006 FEP)
Obstáculos – 11:30
Cross-Country – 16:30

CNC 1 Estrela
Ensino – 11:30 (Teste 1*B FEI)
Obstáculos – 13:45
Cross-Country – 17:30

PRÉMIOS:
Prémios especiais para os 3 primeiros classificados.
Laços para os 5 primeiros classificados.
A distribuição de prémios terá lugar 15 minutos após a publicação oficial dos resultados finais.

Para mais informações contactar Francisco Tudella Jr:
- tudellajr@herdadevalesabroso.pt
- tel: 914603190

AGUARDA APROVAÇÃO PELA FEP

