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CIRCULAR Nº 16 DIR / 2010
Lisboa, 19 de Fevereiro de 2010
ASSUNTO: Participação nos Jogos Equestres Mundiais 2010, a realizar nos E.U.A.,
no Kentucky, de 25 de Setembro a 10 de Outubro.
Exmos. Senhores,
Por deliberação da Direcção da FEP informa-se todos os interessados na eventual
participação nos Jogos Equestres Mundiais, a realizar no Kentucky, EUA, de 25 de
Setembro a 10 de Outubro, que:
- A FEP não financiará a deslocação aérea do transporte dos cavalos, bem como da
sua deslocação a Liege, Bélgica, para o embarque dos cavalos, tanto na ida como no
seu regresso;
- A FEP comparticipará com o pagamento das inscrições de cada conjunto ou equipa
nacional, bem como na deslocação do Chefe de Missão, Chefes de Equipa,
Treinadores e Veterinários, das Equipas Nacionais e equipamentos oficias da
representação nacional, individual ou equipas;
- Os cavaleiros interessados em participar nos referidos Jogos Equestres Mundiais,
devem comunicar por escrito à FEP até ao próximo dia 29 de Março e juntar à
comunicação de intenção um compromisso bancário que assegure a reserva do
transporte do cavalo;
- Informa-se que o custo do transporte dos cavalos em avião é de 7.300 € (sete mil e
trezentos euros) em “single stal” (um cavalo, box normal) e de 11.900 € (onze mil e
novecentos euros) em “wide stal” (box larga), o transporte está a cargo da firma
“Peden Bloodstock” transportador oficial dos WEG 2010 e os preços sem o I.V.A.;
- A FEP procederá à reserva de espaço para os cavalos, de acordo com o solicitado
pelos cavaleiros interessados a 31 de Março, sendo que 12 semanas depois será
facturada a cada um dos cavaleiros 25% do total do custo, conforme mapa anexo;
- Junta-se também em anexo o programa oficial dos WEG, bem como o “Freight
Manual”, a fim de dar toda a informação disponível de momento e que irá sendo
actualizada;
- As disciplinas Olímpicas que estiverem ou estão incluídas no Projecto Londres 2012,
podem aceder a verbas provenientes do COP para financiar parte da deslocação do
transporte de avião dos cavalos, para além das verbas existentes para financiamento
dos atletas, treinadores e equipas;
- Para aceder ao “Apoio complementar para transporte de animais” do COP, ao qual
só no último trimestre do ano se pode enviar candidatura, deve a FEP comprovar a
pagamento antecipado do transporte a ser financiado, não sabendo neste momento
qual a percentagem do mesmo que virá a ser financiada pelo COP;
Agradecendo a divulgação da presente circular, com os nossos melhores
cumprimentos,

Luis Vaz d’Almada
Presidente

