FEP – Guião de Programa para Concursos Nacionais de Ensino

Categoria do Concurso / Evento: CDE
Data: Quinta Feira dia 27 e Sábado dia 29 de Junho de 2019
Local: Festival Internacional do Puro Sangue Lusitano – Hipódromo Manuel
Possolo

Condições Gerais
Este evento é organizado em acordo com:
-

Estatutos da FEP, aprovados em 31 de Março de 2017

-

Regulamento Geral da FEP, alterado em 27 de Janeiro de 2015

-

Regulamento Veterinário da FEI, 14ª Edição 2018, Efetivo 1 de Janeiro de 2019

-

Regulamento Nacional de Ensino, aprovado a 20 de Dezembro de 2017.

-

Regulamento de Disciplina, em vigor a 1 de Janeiro de 2017.

-

Regulamento do Campeonato Regional de Ensino, anexo R do Regulamento
Nacional de Ensino

-

Regulamento Anti-Dopagem de Cavaleiros, aprovado em 12 Maio 2013

-

Regulamento Anti-dopagem cavalos, 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 DO
CONCURSO E ESTARÁ DISPONIVEL PARA QUEM O SOLICITAR

Aprovado pela FEP
Data: 25/06/2019
Assinatura

________________________________
Departamento Técnico

FEP – Guião de Programa para Concursos Nacionais de Ensino

INFORMAÇÃO GERAL
1. NOME DO CONCURSO
CATEGORIA (Art.º 411)

CPD

CRAD

TPD

TAD

CDN

CCNA

CDE
CCN
CNE
DATA:

27 e 29 de Junho e 2019

LOCAL: Hipódromo Manuel Possolo
Contacto do local do Concurso:
Morada: R. Visconde da Gandarinha 2750-475 Cascais
Telefone: 00 315 214821720
Tlm.:
email:

2. ORGANIZAÇÃO
Nome: APSL
Telefone: 21 354 16 84
Tm.:
91 866 02 03
email:apsl@cavalo-lusitano.com
Website: http://www.cavalo-lusitano.com

3. COMISSÃO ORGANIZADORA
Presidente do concurso: Manuel Paim
Secretaria do concurso: APSL
Gabinete de Imprensa: APSL
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4. DIRECTOR DO CONCURSO
Nome: João Ralão Duarte
Morada: R. dos Cancioneiros, n10 Banzão 2705- 152 Colares
Telefone: 21 929 21 08
E-mail: 91 722 37 18

I. ELENCO TÉCNICO
1. JÚRI DE TERRENO:
Presidente: Carlos Lopes
Membro:

Claudia Matos

Membro:

Frederico Pintéus

Membro:

Camilo Borges

Membro:

António Vicente

Membro:

Mário Pimentel

2. DELEGADO TÉCNICO:
Nome: Sem delegado técnico
E-mail:

3. COMISSÃO DE RECURSO:
Presidente: (de acordo com o n.º2 do Anexo E do RND)

4. COMISSÁRIO CHEFE:
Nome: A exercer em rotatividade entre os Júris nomeados

5. ASSISTÊNCIA MÉDICA:
Médico: Solusaude
Telefone:
Ambulância a cargo dos Solosaude
Telefone:

FEP – Guião de Programa para Concursos Nacionais de Ensino

6. ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA:
Veterinário: Bruno Miranda
Telefone:

91 860 41 35

Observações: A Assistência Veterinária é prestada exclusivamente aos animais em
competição e durante os dias de provas e no local das provas.

7. ASSISTÊNCIA SIDEROTÉCNICA:
Ferrador:

Manuel Ferreira

Telefone:

91 755 15 19

Observações: A Assistência Siderotécnica é prestada exclusivamente aos
animais em competição, durante os dias de provas e compreende unicamente
o serviço de repregar ferraduras, qualquer outro serviço será da
responsabilidade de quem o solicitar.

8. INFORMÁTICA: APSL e ActNow9. SECRETARIADO:
Correspondência:

Av. Mem Ramires, nº 94 S. João do Estoril
2765-337 Estoril

Telefone:
Tlm.:

21 625 16 84
91 866 02 03

II. CONDIÇÕES TÉCNICAS
1. LOCAL DAS PROVAS:
O concurso terá lugar: interior

exterior

2. CAMPO DE PROVAS:
Dimensões:
Piso:

60x30m
Relva

3. CAMPO DE AQUECIMENTO:
Dimensões: 50 x 30 m
Piso: Silica e mistura de inertes
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4. BOXES:
Dimensões: 3 x 3m
a) Condições: Entrada no dia 26 de Junho saída no dia 27 de Junho ate as
12h
Preço: 25 euros entrada
a) Condições: valor de box / grátis

5. CONVITE:
Este concurso insere-se, no Festival Internacional do Puro Sangue
Lusitano, estando as inscrições limitadas aos cavalos de raça lusitana.
Número máximo de cavalos por cavaleiro, por competição: 2 cavalos, sendo
o limite normal de 2 por prova, podendo a CO aceitar 2 cavalos por prova
(Art.º 408, nº1 do RND)

III.

INSCRIÇÕES/PRÉMIOS (Art.º 417)

1. INSCRIÇÕES:
Todos os Cavaleiros participantes em qualquer Concurso Nacional devem ter a
sua licença anual em dia, bem como, os registos dos cavalos, documentos de
identificação e certificados de vacinas.
As inscrições para os Concursos têm obrigatoriamente de ser efectuadas
no site da FEP (www.fep.pt), através de uma password fornecida pela
FEP.
Cavaleiros ou cavalos que não sejam inscritos “on-line” no site da FEP,
não poderão ser considerados, em caso algum, nas folhas oficiais de
Resultados do Concurso.
Prazos:
Inicio: Logo que disponíveis no site da FEP
Fecho: 25 de Junho de 2019
Condições:
NB: A CO reserva-se o direito de 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).
Valor da inscrição por prova no Concurso: 25 Euros
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1º dia – Quinta feira, 27 de Junho de 2019
Prova: Todas as provas nacionais de nível 2 e Internacionais: S. George e Grande
Prémio
Valor: 25 euros por prova

2º dia – Sábado, 29 de Junho de 2019
Prova: Grande Prémio (prova livre com música)
Valor: 25 euros
(*) A estes valores acresce o valor do IVA, á taxa legal em vigor.
Limite de cavalos:
Quinta Feira dia 27 de Junho – 20 conjuntos
Sábado dia 29 de Junho – 10 conjuntos
Observações:

(condições de participação de cavalos e cavaleiros)

Os Atletas interessados deverão indicar nas inscrições o número de boxes
pretendidas, que serão reservadas por ordem de chegada dos pedidos, até ao
limite máximo disponível.
As boxes somente serão consideradas reservadas a partir do momento em que
a C.O. receba o pedido de reserva.
Somente no caso de estar já esgotado o limite máximo de boxes disponíveis é
que o Atleta será informado pela C.O., através do contacto por este indicado.
As boxes reservadas somente poderão ser anuladas até às 10h00 horas da
Quinta-Feira imediatamente anterior ao início do Concurso, após esta data
mesmo que não utilizadas, estas terão de ser liquidadas na totalidade.
NB: A CO reserva-se o direito de 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. PRÉMIOS:
Dotação do Concurso: Sem prémios monetários

IV.

DIVERSOS

1. CERIMÓNIA DE ENTREGA DE PRÉMIOS
Existirão varias cerimónias de entregas de prémios por cada dia de provas a
definir aquando da publicação das ordens de entrada.
2. ENTRADAS EM PISTA
Os cavaleiros entram em pista a cada 8/9 (dependendo dos graus de prova)
minutos sendo as ordens de entrada afixadas na secretaria 12h antes do início
da prova.
3. ACIDENTES
A C.O. não é de qualquer forma responsável por acidentes ou prejuízos
sofridos ou causados pelos concorrentes, tratadores ou cavalos, dentro ou
fora das instalações, campo de treinos e aquecimento, durante as provas ou
fora delas.
4. ALTERAÇÕES AO PROGRAMA
O Director do concurso conjuntamente com o delegado técnico da FEP podem
alterar o programa do concurso em situações que assim o justifiquem
5. RECLAMAÇÕES
Ao Júri de Terreno

25€

Ao Conselho de Disciplina da FEP

50€

6. OUTRAS

A) ALIMENTAÇÃO E CAMAS PARA OS ANIMAIS
Não é assegurado o fornecimento/venda de PALHA/FENO.
Água. (sim)

B) CAVALEIROS
Balneários e vestiários disponíveis.

C) TRATADORES
Balneários e vestiários disponíveis.
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D)TRANSPORTES
A CO não providencia qualquer tipo de transporte.

E) INSPECÇÃO VETERINARIA
Sem inspecção veterinária

F) SORTEIO PARA AS ORDENS DE ENTRADA
O sorteio é realizado pelo computador.

G) ADVERTISING E PUBLICIDADE NOS CAVALEIROS E CAVALOS
SIM

NÃO

SIM

NÃO

H)OPEN SCORING

I) INFORMAÇÂO SOBRE PRÉMIOS ESPECIAIS
Sem prémios especiais

J) DEDUCÇÕES AOS PRÉMIOS
De acordo com a lei geral em vigor

K) DISTRIBUIÇÃO DOS PRÉMIOS
Ver anexo 1

L) SEGUROS
O Comité Organizador e os Comissários não são responsáveis pelos danos
materiais, ou corporais que eventualmente possam ocorrer, causados por
acidente do concorrente, do cavalo e dos tratadores, dentro ou fora das
instalações, campo de treinos e aquecimento.
Os estragos em viaturas, arreios, acessórios ou outros objectos, roubo ou
perda, fogo e outros acidentes não estão sob a responsabilidade do Comité
Organizador e dos Comissários.
Todos os participantes deverão certificar-se que os seus seguros pessoais de
Responsabilidade Civil, Individual, de Acidentes, Doença, etc. estão no
período de vigência para a actividade praticada.
A Organização nunca será responsável ou responsabilizada no caso de
cessarem esses contratos. Por outro lado, os cavalos e material dos
participantes ficam sob sua responsabilidade durante toda a duração do
Concurso.
Compete-lhes igualmente assegurar as despesas do regresso, que podem
acontecer em caso de acidente.
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O proprietário do cavalo ou o condutor é o único responsável pelos danos
causados a terceiros, por ele, pelos empregados, auxiliares, assim como pelo
cavalo.

M)

NULIDADES

Os casos omissos neste programa serão resolvidos pelo Júri do Terreno.

N) ACREDITAÇÕES
Sem acreditações

O) ACESSO AS BOXES
Acesso às boxes, parque de camiões e campo de aquecimento, é reservado
aos Concorrentes, Proprietários, Tratadores e Pessoal de Serviço.

P) CONTROLO AO ACESSO e outros
1. Acesso às boxes, parque de camiões e campo de aquecimento, é reservado
aos Concorrentes, Proprietários, Tratadores e Pessoal de Serviço.

2. Por questões de segurança, é interdito o acesso de viaturas pelo

portão principal de entrada na Coudelaria - o qual estará encerrado
durante o concurso - com excepção dos veículos de transporte de
animais inscritos no Concurso, com destino exclusivo à zona de
boxes.
Todas as outras viaturas deverão ser parqueadas no parque de
estacionamento exterior, junto ao campo relvado de provas.
Os Atletas participantes no concurso poderão solicitar no
secretariado um cartão de livre-trânsito - 1 por concorrente mediante o pagamento da caução de 20,00€, a qual será restituída
com a entrega do dito cartão.

3. É expressamente proibida a entrada de viaturas no recinto das boxes.
4. Qualquer acto que origine danos nas infra-estruturas postas à disposição dos
Concorrentes, Proprietários e Tratadores, tais como instalações sanitárias,
balneários e outras, bem como o não cumprimento das regras mínimas de
civilidade na sua utilização, implicam:



Conhecendo-se o responsável, além do pagamento dos prejuízos
causados e dependendo da gravidade do acto, com conhecimento do
Presidente do Júri, poder-lhe ser retirado o direito de permanecer nas
instalações Do Centro Hipico, a organização participará o sucedido à
F.E.P., que tomará as medidas disciplinares adequadas.



Desconhecendo-se o responsável, a organização, com conhecimento
do Presidente do Júri, poderá proceder ao encerramento temporário ou
definitivo das instalações danificadas.
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5. É proibida a permanência de cães à solta dentro das instalações do
Centro Hípico. A infracção a esta regra será punida com uma multa de 200
Euros que reverte a favor da Organização.

6. A inscrição no concurso bem como a participação em qualquer qualidade Cavaleiro, Proprietário, Tratador, etc. - determina a aceitação das condições
deste Programa bem como dos Regulamentos e outras determinações da
FEP.

7. É reservado o direito de admissão dentro das instalações da CL.

Primeiro dia: Quinta-feira

Data: 27/06/2019

Grau de dificuldade e nível das provas: Todas as provas nacionais de nível 2 e
Internacionais: S. George e Grande Prémio
Número máximo de cavalos por cavaleiro: 2
Com ou sem sorteio: Sem sorteio
Total de prémios e modo de divisão: sem prémios monetários
Custo das inscrições(*): 25 Euros por prova
Troféus e rosetas para 25% dos classificados de cada grau.

Segundo dia: Domingo

Data: 28/06/2019

Grau de dificuldade e nível da prova:
Número máximo de cavalos por cavaleiro: 1
Com ou sem sorteio: Sem sorteio
Total de prémios e modo de divisão: sem prémios monetários
Custo das inscrições(*):25 Euros por prova
Troféus e rosetas para 25% dos classificados de cada grau.
(*) a todos os valores acresce o IVA a taxa legal em vigor
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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. O CONCURSO: Os concursos não devem prejudicar o bem-estar do cavalo. Tal
implica uma atenção especial às pistas de competição, pisos, condições
atmosféricas, estábulos, segurança das instalações e saúde do cavalo para viajar
depois do concurso.
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.

