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CIRCULAR Nº 15 DIR / 2011
Lisboa, 28 de Abril de 2011
ASSUNTO: Critérios de Selecção de cavaleiros de Grande Prémio, para
apuramento ao Campeonato da Europa de 2011, disciplina de Ensino.
Exmos. Senhores,
Agradecendo desde já a divulgação da presente circular e com o intuito de esclarecer
todos os interessados, passamos a informar quais os critérios de selecção para o
Campeonato da Europa de 2011, para a disciplina de Ensino:
•

Terem realizado no mínimo 3 CDI3* entre o dia 1 de Dezembro de 2010 e o dia
19 de Julho de 2011.

•

Os resultados obtidos nestes 3 concursos, bem como as provas efectuadas
em território Nacional ou, no caso de cavaleiros residente no estrangeiro, de
provas nacionais efectuadas no país de residência, irão servir para o
Seleccionador Nacional escolher, de acordo com o Regulamento de Selecções
e Representações Internacionais da FEP (Consultar no site da FEP) os 4
conjuntos que irão representar Portugal Campeonatos da Europa.

•

Terem conseguido os mínimos FEI - Consultar o site da FEI.

•

Devem os cavaleiros interessados, residentes no estrangeiro, enviar cópia
devidamente autenticada, dos resultados obtidos, nas provas Nacionais em
que participarem, para a FEP, na semana a seguir a sua realização, de modo
a que a base de dados sobre a qual se vai efectuar a posterior selecção, se
possa encontrar, no momento da mesma devidamente, actualizada.

•

Depois de alcançados os objectivos anteriores, devem os conjuntos
interessados em integrar a equipa de Portugal, participar no CDI3* de
Pompadour de 30/06/2011 a 03/07/2011, onde serão selecionados os
melhores 4 conjuntos, mais um suplente, os quais serão convocados para o
Campeonato da Europa.

•

Os 5 conjuntos selecionados deverão assinar os termos de um contrato, que
será apresentado pela FEP atempadamente.

Com os nossos melhores cumprimentos,

Manuel Bandeira de Mello
Secretário Geral

