PROGRAMA PROVISORIO
Iniciação
Preliminar
CNC 1*
6 de Outubro 2012
INSCRIÇÕES
- Concurso aberto a todos os cavalos e cavaleiros com qualificações para as
respectivas provas e com a situação da FEP regularizada.
- Abertas até dia 28 de Setembro sem limite (após dia 28 as inscrições terão uma
penalização a determinar)
- A enviar para:
Centro Hípico Barroca d´Alva
Barroca d´Alva, 2890-152 Alcochete
Tel. 212315804 Fax 212309409
barrocadalva@hotmail.com
- Valor das inscrições : Iniciação –50€ (*30€)
Preliminar – 85€ (*75€)
CNC1* - 90€ (*80€)
*Para sócios da ACCE com quotas em dia
(a este preço acresce o IVA a 23%)

As inscrições deverão ser enviadas por fax ou e-mail e mencionar o seguinte:
• Concorrente - nome, morada, telefone, idade e nº da FEP
• Cavalo(s) - nome, idade, proprietário, criador e nº da FEP
• Indicação nº sócio da A.C.C.E.
A prova só se realizará se houver o mínimo de 35 conjuntos entre as três provas,
pelo que a Comissão Organizadora agradece que os concorrentes façam as suas
inscrições o quanto antes
Horários provisórios (a confirmar dia 3 em www.completobarroca.no.sapo.pt):
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CNC INICIAÇÃO
ENSINO – 15 min. após ensino 1*
OBSTÁCULOS – a determinar
CORTA-MATO – 15 min. após Corta-mato CNC 1*
CNC PRELIMINAR
ENSINO - 8:30 Teste nº 4/2006 (20x60) FEP
OBSTÁCULOS - 12:00
CORTA-MATO - 14:30
CNC 1*
ENSINO - 8:30 Teste CIC/CCI UMA ESTRELA FEI 2009 A
OBSTACULOS - 15 min. após prova de obstáculos Preliminar
CORTA-MATO - 15 min. após o Cross Preliminar
*
Distribuição de Prémios 30 min. após Cross CNC Iniciação
OFICIAIS
Presidente do Júri

José Miguel Mexia de Almeida

Director de Campo

Nicholas Hart

Delegado Técnico

José Ricardo Lupi

Comissário

Michael Stilwell

Assistência Médica

Bombeiros Voluntários de Alcochete

PRÉMIOS
Troféus para os três primeiros classificados de cada prova e rosetas para 25% dos
concorrentes declarados.
O Concurso corre conforme regulamentos da FEP e da FEI em vigor, bem como
conforme o Regulamento Veterinário da FEP em vigor.
A Organização não se responsabiliza por quaisquer danos causados quer
pelos cavaleiros, quer pelos cavalos, a terceiros. É da responsabilidade de
cada cavaleiro ter o seu seguro e do seu cavalo actualizados.
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