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09 e 10/Junho/2012
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1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 – Regulamento
Este concurso realiza-se nos dias 09 e 10 de Junho de 2012, de acordo com o regulamento
nacional de TREC.
1.2 – Provas
Prova I- Destinada a cavaleiros seniores, a contar para o campeonato nacional, só
sendo permitida a participação a cavaleiros portadores de licença da FEP
válida.
Prova II- Destinada a cavaleiros juniores, a contar para o campeonato nacional, só
sendo permitida a participação a cavaleiros portadores de licença da FEP
válida.
Prova III- Destinada a cavaleiros juvenis e iniciados, a contar para o campeonato
nacional, só sendo permitida a participação a cavaleiros portadores de
licença da FEP válida.
Prova IV- Open destinada a cavalos e cavaleiros não federados.

Prova V- Combinado TREC / OPEN: - POR - MA / PTV
1.3 – Inscrições
Data limite: 08/Junho/2012
Custo: 60 €uros (inclui dormida e 2 refeições)
45 €uros (inclui 2 refeições. Sem dormida ou com dormida em parque de campismo [tenda ou
caravana do participante])

1.4 – Prémios
1.4.1 – Serão atribuídos prémios aos três primeiros classificados de cada escalão;
1.4.2 – Serão entregues lembranças a todos os participantes da prova;
1.4.3 – Todos os participantes deverão estar devidamente equipados para a cerimónia de
entrega dos prémios.
1.5 – Programa
 TREC Montado
 09 de Junho
Apresentação de material – 14H00
Sala de cartas – 14H30
Inicio da prova de orientação e regularidade (POR) – 14H50
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10 de Junho
Início da prova de medição de andamentos (MA) – 10H00
Início do percurso em terreno variado (PTV) – 11H30
Almoço convívio – 13H00
Distribuição de prémios – 15H00
1.6 – Reconhecimento do percurso
O reconhecimento dos percursos de MA e PTV poderá ser efectuado a partir das 19 horas do
dia 09 de Junho.
É proibido, sob pena de eliminação fazer o reconhecimento dos percursos a cavalo.
1.7 – Instalação de cavalos
A organização dispõe de algumas baias e boxes para alojamento de cavalos (gratuito para
cavalos inscritos na prova).
1.8 – Indumentária
De acordo com o regulamento nacional de TREC
1.9 – Alterações
A comissão organizadora, de acordo com o delegado da FEP e júri de terreno poderá alterar o
programa por motivos justificados.
1.10 – Reclamações
As reclamações devem ser apresentadas por escrito à comissão de recurso, às quais é
aplicada uma taxa de 50 euros, não reembolsáveis em caso de reclamação infundada.

1.11 – Responsabilidades
A organização não se responsabiliza por acidentes sofridos pelos concorrentes, tratadores ou
cavalos dentro ou fora das suas instalações, campo de aquecimento e durante as provas ou
fora delas.
1.12 – Disposições finais
A inscrição no concurso, bem como a participação no mesmo, implica a aceitação das
condições deste programa, assim como dos regulamentos e outras determinações da FEP.
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1.13 – Possibilidades de alojamento

- Se solicitado até 06 de Junho de 2012: A organização garante dormida aos concorrentes,
na noite de 09 de Junho, em Pousada (a cerca de 13 km do local da prova e da estadia dos cavalos).
- Após 06 de Junho de 2012: A organização garante dormida aos concorrentes, na noite de
09 de Junho, em parque de campismo, com tenda ou caravana do concorrente (no local da prova).

1.14 – Coordenadas GPS
Local da prova: N - 39º 34’ 39” W - 008º 51’ 46”
Pousada : N - 39º 33’ 9,91” W - 8º 46’ 8,27”

Pedreiras, 10 de Maio de 2012
A Comissão Organizadora
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