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CIRCULAR Nº 9 DIR / 2011
Lisboa, 14 de Março de 2011
ASSUNTO: CAMPEONATOS NACIONAIS DE JUVENIS E JUNIORES
SERIES DE JUVENTUDE EM CSN´S
PROVAS EM CSI´S DE 1* E 2*
Exmos. Senhores,
Informam-se todos os interessados que:
Com vista à reestruturação dos escalões de Juventude na disciplina de Obstáculos
foram aprovadas em Reunião de Direcção do passado dia 3 de Março, as seguintes
medidas:
CAMPEONATOS NACIONAIS DE JUVENIS E JUNIORES:
Será integrado um novo nível em cada escalão etário, assim passará a haver os
seguintes Campeonatos Nacionais:
Pré Juvenis – as alturas deste escalão no Campeonato, serão as seguintes:
1ª Prova – 1,00m
2ª Prova – 1,05m
3ª Prova - 1,10m – 2ª mão 1,15m
O Cavaleiro deste escalão deverá optar pelo Campeonato em que pretende
competir.
Mais se informa, que a tipologia dos obstáculos deverá manter-se de acordo
com o definido no RNSO 2010, no que concerne ao escalão de Juvenis.
Juvenis – mantém-se o estipulado no RNSO 2010, art.º 2, alínea c)

Pré Juniores – as alturas deste escalão no Campeonato, serão as seguintes:
1ª Prova – 1,20m
2ª Prova – 1,25m
3ª Prova - 1,25m – 2ª mão 1,30m
O Cavaleiro deste escalão deverá optar pelo Campeonato em que pretende
competir.
Mais se informa, que a tipologia dos obstáculos deverá manter-se de acordo
com o definido no RNSO 2010, no que concerne ao escalão Júnior.
Juniores – mantém-se o estipulado no RNSO 2010, art.º 2, alínea d)

SÉRIES DE JUVENTUDE EM CSN´S
A FEP solicita a colaboração a todas as Comissões Organizadoras de CSN´s, que
dentro do possível, passem desde já a incluir nos seus programas, séries de
Juventude, nas provas de 1,00m, 1,10m, 1,20m e 1,30m devidamente identificadas e
sem prémios pecuniários, de forma a proporcionar aos escalões referidos uma maior
competitividade entre os mesmos.

CSI´S DE 1 E 2 ESTRELAS
A FEP vem solicitar junto das C. O. de CSI´s de 1 e 2 estrelas que, dentro do possível,
tentem integrar no evento provas de Juvenis e Juniores de cariz Internacional,
contribuindo assim para a dinamização dos escalões Jovens no projecto de
internacionalização dos mesmos.
Com os nossos melhores cumprimentos,

Rita Moreira
Vice-Presidente

