RAIDES
TAÇA JORNADAS EQUESTRES DA
JUVENTUDE

FEP – Regulamento de Raide de Endurance

2022

Categoria da Prova: CER 20Km, CEP 40Km
Local: Golegã – CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE DESPORTOS EQUESTRES
Data: 16 de Abril de 2022

Esta Competição é organizada 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 2015, Efetivo 1 de Janeiro
de 2019



Regulamento Nacional de Dressage, aprovado a 16 de Dezembro de
2022



Regulamento de Disciplina, em vigor a 1 de Janeiro de 2018



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



Regulamento Anti-dopagem cavalos, aprovado em 25 de Março 2010



Regulamento Nacional de Raides de Endurance, em vigo a 1 de Janeiro
de 2022

*************************************************************************
A Comissão Organizadora deve preencher os campos a amarelo e enviar em formato digital
o Programa para a Federação Equestre Portuguesa até 12 semanas antes da data do início
da Competição conforme o disposto no Artigo 17º (Programas provisórios e programas das
Competições) do Regulamento Geral da FEP.
*************************************************************************

Aprovado pela FEP:
Data: 04/04/2022

Assinatura:
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I.

2022

INFORMAÇÃO GERAL

1.

CATEGORIA DO EVENTO
CER

20 Km

CEP

40 Km

Local:

Golegã

Data:

2.

16 de abril de 2022

ORGANIZAÇÃO
Nome:

FEP e Tempus de Ficção

Morada:

Estoril

Telefone:

91 445 01 70

Email:

a.ponces@sapo.pt

Website:

3.

COMISSÃO ORGANIZADORA
Presidente do Evento:

Exmo. Sr. Presidente da FEP

Email:

a.ponces@sapo.pt

Secretariado:

Tempus de Ficção

Morada do Evento:

Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres
Hippos - Golegã

Coordenadas GPS do Evento:
Acessos ao Evento:

Golegã
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II.
1.

2022

OFICIAIS
JURI DE TERRENO
Cargo

Nome

Nº
FEP

Nível

País

Email

Presidente:

Francisco Duarte

21835

CN

POR

afcduarte27@gmail.com

Membro:

Acácio Nunes

21834

CN

POR

acacionunes@gmail.com

Membro:

João Mexia Almeida

4263

N

POR

teresaquesada@gmail.com

Membro:

2.

3.

DELEGADO TÉCNICO FEP
Nome

Nº
FEP

João Mexia Almeida

4263

5.

País

Email

N

POR

teresaquesada@gmail.com

COMISSÁRIO CHEFE
Nome

4.

Nível

Nº
FEP

Nível

País

Email

COMISSÁRIOS
Cargo

Nome

Comissário:

----

Comissário:

----

Comissário:

----

Nº
FEP

Nível

País

Email

COMISSÃO VETERINÁRIA
Cargo

Nome

Nº
FEP

Presidente:

Filipa Joglar

20579

Membro:

Mafalda Pardal

1982

Membro:

Patricia Rodrigues

Nível

País

Email

INT

POR

filipa.joglar@gmail.com

POR

mafaldarp@hotmail.com

POR

patriciarodriguesvet@gmail.com

Membro:

6.

EQUIPA VETERINÁRIA DE TRATAMENTO
Cargo

Nome

Nº
FEP

Nível

País

Email

Presidente:
Membro:

7.

FERRADOR
Nome
Jorge Santos

País

Telefone Móvel

Por

(+351) 918 149 138
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8.

2022

SERVIÇOS MÉDICOS
Nome

País

Bombeiros Voluntários da Golegã

III.
1.

Telefone Móvel

POR

CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICAS
COMPETIÇÃO
Individual

X

Equipas
CER 20 km
(Sub-14 anos)
Tempo Máximo Limite:

2h00min (10 KM / H)

Tempo Mínimo Limite:

1h25min40seg (14 KM / H)

- No CER20 os cavaleiros poderão ser acompanhados por um adulto desde que o mesmo
esteja inscrito na FEP com o seguro atualizado.
CEP 40 Km
(Sub-18 anos)
Tempo Máximo Limite:

3h20min + Paragem obrigatória (12km/H)

Tempo Mínimo Limite:

2h30min + Paragem obrigatória (16km/H)

*Os atletas que não estejam compreendidos dentro destas idades e que venham acompanhar
os menores na prova poderão fazer o CEP40, servindo como qualificação.

2.

DISTÂNCIAS

CER 20 km

Numero de fases:

Fases:
20 Km

CEP 40 km
Fases:
20 km
20

3.

km

1

até ao final

Número de fases:

com paragem obrigatória de

40

2

min.

até ao final

FREQUENCIA CARDIACA
Frequência Cardíaca Máxima em cada Grelha Veterinária: 64 bpm em 20 minutos.
No Exame Final Frequência Cardíaca Máxima em cada Grelha Veterinária: 64 bpm em 20
minutos nos CEP.
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4.

PESO MINIMO
CER 20 km:

---

CEP 40 km:

---

2022

--Método de Pesagem:

5.

6.

Não Aplicável

LOCAL E HORA DE PARTIDA
Local:

Centro de Alto Rendimento Golegã

Data:

16 de Abril de 2022

Hora:

CER 20km: 9.30h
CEP 40km: 9.30h

PUBLICIDADE
Autorizada

x

Não Autorizada

7.

DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO
Inscrição:

8.

15 de abril até às 23:59

DESPESAS E PRIVILÉGIOS
Por favor, especifique viagens, tipos de alojamentos, custas e compensações previstas para o
seguinte:

A) CAVALEIROS

Alojamento (dormida e pequeno-almoço): às custas do atleta.
Refeições: às custas do atleta.

B) GROOMS

Alojamento (dormida e pequeno-almoço): às custas do atleta.
Refeições: às custas do atleta.

C) CAVALOS

Despesas de transporte às custas do participante.
Dimensões das boxes:

9.

3mx3m

TAXAS DE INSCRIÇÃO
CER 20 km:

20,00€

CEP 40 km:

40,00€
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10. CLASSIFICAÇÃO GERAL
10.1. CONCURSO DE ENDURANCE DE PROMOÇÃO
Individual – A classificação será estabelecida pela velocidade, sendo vencedor o conjunto
que mais se aproximar da velocidade máxima estabelecida.
No caso de exceder a velocidade máxima permitida, em cada fase, o conjunto será
desclassificado.
A velocidade será arredondada ao centésimo, para baixo ou para cima conforme a casa das
centésimas for inferior a cinco ou igual ou superior a cinco. Se a velocidade determinada for
de 16,004 km/h será arredondada para 16,00 km/h. Se for 15,995 km/h será arredondada
para 16,0 km/h.
Em caso de igualdade será vencedor o cavalo que primeiro se apresente na Grelha Veterinária
e se continuarem empatados desempatará a condição física.

10.2.

CONCURSO DE ENDURANCE NACIONAL

Individual - Em todos os Concursos, será vencedor aquele concorrente que termine
no menor tempo. Para todos os Concursos Nacionais a classificação na Prova é
função do tempo gasto até que o concorrente cruze a linha de meta final. O tempo é
contado em segundos certos, contando as frações de segundo como o segundo que
se segue.

11. PRÉMIOS
Um

prémio

deve

ser

dado

a

todos

os

cavaleiros

que

terminem

a

prova.

CER 20 km
1º Troféu

2º Troféu

3º Troféu

4º Troféu

5º Troféu

3º Troféu

4º Troféu

5º Troféu

Valor Total dos Prémios: Euros

CEP 40 km
1º Troféu

2º Troféu

Valor Total dos Prémios: Euros

IV.
1.

2.

MATÉRIA VETERINÁRIA
EXAME VETERINÁRIO
Data:

16 de abril de 2022

Hora:

8H00 mim

PRIMEIRA INSPECÇÃO
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3.

4.

Data:

16 de abril de 2022

Hora:

8H00 mim

2022

INSPECÇÃO FINAL
Data:

16 de abril de 2022

Hora:

20 Min após a Chegada

LABORATÓRIO DE CONTROLO DE MEDICAÇÃO
Detalhes do laboratório fei credenciado nomeado para realizar análises em amostras colhidas
neste evento (Vet Regs).
Nome:

HFL SPORT SCIENCE Quotient Bioresearch Limited

Morada:

Newmarked Road - Fordham - Cambridgeshire - CB7 5WW
United Kingdom

Telefone:

+44 16 38 720 500

Email:

www.hfl.co.uk

V. DIVERSOS
1. CERIMÓNIA DE ENTREGA DE PRÉMIOS
Sede da FEP – CMG
Pavilhão do Turf – Arneiro da FNC
Horário a anunciar.
2. 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.
3. ALTERAÇÕES AO PROGRAMA
O Diretor do concurso conjuntamente com o delegado técnico da FEP podem
alterar o programa do concurso em situações que assim o justifiquem.
4. RECLAMAÇÕES
Ao Júri de Terreno 25€
Ao Conselho de Disciplina da FEP 50€
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CÓDIGO DE CONDUTA FEP
PARA O BEM-ESTAR DO CAVALO
A FEP requer a todos os envolvidos no desporto equestre que adiram a este Código
de Conduta e que reconheçam e aceitem que o bem-estar do Cavalo é uma
prioridade. O bem-estar do cavalo não deve nunca estar subordinado a interesses
de competição ou comerciais. Os pontos seguintes têm que ser particularmente
respeitados:
1. BEM-ESTAR GERAL
a) Bom tratamento do Cavalo
O alojamento e alimentação têm que ser compatíveis com as melhores práticas
de tratamento de cavalos. Têm que ter sempre disponível feno limpo e de boa
qualidade, comida e água.
b) Métodos de treino
Os cavalos só podem ser submetidos a treinos compatíveis com a sua
capacidade física e com o seu nível de maturidade para a respetiva disciplina.
Não podem ser sujeitos a métodos que sejam abusivos ou causem medo.
c) Ferração e arreios
O tratamento dos cascos e ferração têm que ser de elevado standard. Os
arreios têm que ser concebidos e ajustados de modo a evitar o risco de dor ou
de ferimentos.
d) Transporte
Durante o transporte os Cavalos têm que estar perfeitamente protegidos contra
quaisquer riscos de ferimentos ou outros riscos de saúde. Os veículos têm que
ser seguros, bem ventilados, mantidos em bom estado de conservação,
desinfetados regularmente e conduzidos por pessoal competente. Os cavalos
devem ser manuseados e geridos por pessoas competentes.
e) Deslocações
As viagens devem ser cuidadosamente planeadas e os cavalos devem ter
períodos de descanso regulares com acesso a comida e água, em conformidade
com as linhas de orientação promovidas pela FEP.
2. FORMA FÍSICA PARA COMPETIR
a) Aptidão e competência
A participação em Competição é restrita a cavalos com aptidão e a Atletas de
comprovada competência. Os cavalos devem ter períodos de descanso
adequados entre treinos e Competições; devem ter períodos de descanso
adicionais após viagem.
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b) Estado de saúde
Nenhum cavalo considerado inapto pode competir ou continuar a competir,
devendo ser solicitado aconselhamento veterinário em caso de dúvida.
c) Doping e Medicação
Qualquer intenção ou acto de dopagem e uso ilícito de medicação constitui uma
ofensa grave ao bem-estar e não será tolerada.
Após qualquer tratamento veterinário deve ser dado o tempo necessário para
total recuperação antes de entrar em Competição.
d) Procedimentos cirúrgicos
Não são permitidos quaisquer procedimentos cirúrgicos que ameacem o bemestar de um Cavalo de competição ou a segurança de outros cavalos e/ou
Atletas.
e) Éguas gestantes / afilhadas
As éguas não podem competir a partir do 4º mês de gravidez ou com cria ‘foal
at foot’
f) Uso indevido de ajudas.
Não é tolerado o abuso de um cavalo com recurso a ajudas naturais de
equitação ou a ajudas artificiais (ex. sticks, esporas, etc.)
3. OS EVENTOS NÃO PODEM PREJUDICAR O BEM-ESTAR DO CAVALO:
a) Zonas de competição
Os cavalos devem ser treinados e competir sobre superfícies adequadas e
seguras. Todos os obstáculos e condições de competição devem ser concebidos
tendo em vista a segurança do cavalo.
b) Pisos
Todos os pisos sobre os quais os cavalos andem, treinem ou compitam devem
ser concebidos e mantidos de modo a reduzir os fatores que possam criar
lesões
c) Condições meteorológicas extremas
As competições não devem decorrer sob condições meteorológicas extremas
que possam comprometer o bem-estar ou segurança do cavalo. Devem ser
criadas condições e aprovisionado equipamento para o arrefecimento dos
cavalos após competirem.
d) Alojamento dos cavalos em Competições
As boxes devem ser seguras, higiénicas, confortáveis, bem ventiladas e com
tamanho suficiente para o tipo e disposição do cavalo. Devem ter sempre
disponíveis zonas de duche e água.
4. TRATAMENTO HUMANO DOS CAVALOS:
a) Tratamento veterinário
10
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Numa Competição tem que estar sempre disponível um médico Veterinário. Se
um cavalo se lesionar ou estiver exausto durante uma competição, o Atleta tem
que interromper a prova e deve ser feita uma avaliação veterinária.

b) Centros de tratamento de referência
Sempre que necessário os cavalos devem ser transportados em ambulância
para a clínica de referência mais próxima para posterior tratamento e terapia.
Os cavalos lesionados devem receber tratamento de suporte adequado antes
de serem transportados.
c) Lesões de competição
A incidência de lesões sofridas em Competição deve ser monitorizada. As
condições do piso, frequência das Competições e outros fatores de risco devem
ser cuidadosamente examinados para determinar formas de minimizar lesões.
d) Eutanásia
Se o grau de gravidade de uma lesão justificar a eutanásia do cavalo, o
Veterinário deverá fazê-lo com a maior brevidade por razões humanitárias, com
o único intuito de lhe minimizar o sofrimento.
e) Reforma
Os cavalos devem ser tratados com conforto e humanidade após serem
retirados de Competição.
5. FORMAÇÃO
A FEP aconselha todos s envolvidos no desporto equestre a adquirir o mais alto
nível de formação dentro da sua área de competência e na gestão do cavalo de
Competição.
Este Código de Conduta para o Bem-estar do Cavalo poderá esporadicamente vir a
ser modificado, sendo as opiniões de todos bem recebidas. Será prestada particular
atenção aos resultados de estudos de investigação.
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