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1. CATEGORIA DO CONCURSO 

 
Tipo   Concurso de Saltos Nacional 

Categoria Especial 
 
Data   A realizar nos dias 6 a 8 de Maio de 2011 
 
Local do Concurso:  OVIBEJA 2011 
    Picadeiro do Parque de Exposições 

Associação de Criadores de Ovinos do Sul  
                                                BEJA                 
 

2. COMISSÃO ORGANIZADORA (Art. 216) 
 

    A.C. O. S. 
    Equievents – Organização de Eventos, Lda. 
     
 
    Presidente do Concurso Eng. Manuel de Castro e Brito  
 
 
    Director do Concurso Rui Rosado 

 
 
I. CONDIÇÕES GERAIS 
 

Este Concurso realiza-se de acordo com: 
 
- Regulamento Geral da FEP 
- Regulamento de Concurso de Saltos de Obstáculos da FEP 
- Regulamento Veterinário da FEI, 8ª Edição 1998 
 
 

II. ELENCO TÉCNICO 
 

1. JÚRI DE TERRRENO (Art.218) 
 
Presidente   Dr.ª. Anabela Reis 
 
 Membros   Dr.ª.  Cristina M. Alves 

 
                                                                                                                                       

  
           2. DIRECÇÃO DE CAMPO (Art. 220) 

 
Chefe de Pista  Lúcia Cabrita 

 
   

3. COMISSÁRIOS (Art. 221) 
 



Comissário a designar 
 

4. DELEGADO TÉCNICO DA FEP (Art. 222) 
 
A nomear pela FEP 
 

5. ASSISTÊNCIA MÉDICA (Art. 223) 
 
  Assegurada 
 

 Ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa ou B.V. de Beja 
 

6. ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA (Art. 224) 
 

Dr.ª Rita Gorjão Clara 
 

7. ASSISTÊNCIA SIDEROTÉCNICA (Art. 224) 
 
Mestre Ventura 

 
8. SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM E INFORMÁTICOS 

 
  EQUIEVENTS - HorseTiming 
 

9. SECRETARIADO 
 
                      EQUIEVENTS 

Quinta do Brejo, Cerieira, 2815-810 
Sobreda de Caparica 
Tel: 21 294 16 69 
Fax: 21 294 49 07 
Email: geral@equievents.com 
 
 

 
IV. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

1. Regulamento 
 

a) Serão aplicados os regulamentos da FEP e da FEI. 
 

b) O CSN-E destina-se, prioritariamente, a Cavaleiros de cat. B, 
tanto nas inscrições como nas boxes. Os cavaleiros da cat. A e 
C são 2ª prioridade e admitidos segundo a ordem de entrada 
das inscrições. 
A prova open é interdita a cavalos de 1ª categoria quando 
montados por cavaleiros de cat. A e B. 

 
c) Neste CSN-E serão disputadas as seguintes Provas: 
 



 Prova de escolas   3 provas 

 Classe 1,00 / 1,05m   3 provas 

 Classe 1,10 / 1,15m   2 provas 

 Classe 1,30 / 1,35m   2 provas 
 

 Prova Taça  do Cavaleiro Alentejano 
 

d) O número máximo de cavalos admitidos é de 150. 
 

2. Campos 
 

    Campo de Provas  Piso de Areia + Fibra com 80m x 40m 
 
Campo de Aquecimento Piso de Areia com 64m x 40m 

 
3. Inscrições 
 

a) Só são permitidas aos cavaleiros titulares de licença da FEP 
montando cavalos ali registados. 

b) Prazos 

Abertura das inscrições Desde já 

Fecho das inscrições 1 de Maio ou quando estiver atingido o 
número máximo de cavalos 
estabelecido. 

 

 

 

c) Nulidades  

Para serem válidas as inscrições devem: 

1) Estar completamente preenchidas e assinadas nomeadamente 
indicando obrigatoriamente os números da licença FEP do 
cavaleiro e dos cavalos. 

2) Ser entregues em mão ou enviadas pelo Correio registado.  

3) Ser acompanhadas do pagamento em dinheiro, cheque ou vale 
de correio do montante igual ao custo da inscrição e ainda do valor 
correspondente à reserva de boxes para o concurso, se for o caso 

d) Valor de inscrição 

   Escolas    50 € (3 provas) 



OPEN 1ª Série – INICIADOS  50 € (3 provas) 

               2ª Série – VETERANOS  50 € (3 provas) 

              PROVA 1,10m/1,15m  120 € (3 provas) 

PROVA 1,20m/1,25  100 € (2 provas) 

Suplemento Grande Prémio    60 € (1 prova) 

e) Limites: 

 Número máximo de cavalos no Concurso  150 

 Número máximo de cavalos por concorrente: Concurso – 6 
cavalos. 2 Cavalos por prova e 3 nas grandes. 

 
 

4.  Instalação de Cavalos 
 

Há as seguintes instalações com o respectivo preço por cavalo para o 
Concurso: 

 

 100 Boxes (3X3m) a 50,00 Euros Cavalo/Concurso 
 

Os cavaleiros interessados deverão indicá-lo nas inscrições, bem 
como efectuar o seu pagamento, se for o caso. As reservas são 
efectuadas pela ordem de entrada das inscrições. 

 
 
 
 

Horário de recepção e entrada nas boxes: 
 

 Das 15 horas às 20 horas do dia 5 de Maio de 2011. 

 Das 8 horas do dia 6 de Maio até ao início das Provas. 
 
Chamamos a especial atenção aos interessados para o rigoroso 
cumprimento desta determinação. 

 
5.   Prémios 

 
Será atribuído um prémio pecuniário, por cada grupo de 4 conjuntos 
em pista. 

 
Nas restantes provas, além dos prémios pecuniários, haverá um Troféu 
para o vencedor e laços para os 8 primeiros classificados. 

 
Terminada a prova e anunciada a classificação, os cavaleiros 
classificados devem apresentar-se rapidamente, a cavalo, no campo e 
alinhar no local que lhes for indicado. A estes não é permitido trabalhar 



os cavalos no campo, nem montar cavalos que entrem nas provas 
seguintes.  

 
Os conjuntos que não se apresentarem à distribuição de Prémios serão 
desqualificados da prova (Art.245.4). 

 
6.   Entradas em Pista 

 
Devem estar sempre prontos a entrar, os 3 cavaleiros que se seguem ao 
que está em prova. 

 
O Júri de Terreno poderá eliminar qualquer concorrente que não se 
apresente imediatamente à chamada. 
 

7.   Indumentária 
 

De acordo com o nº 237 do RCSO da FEP.  
 

8.   Vacinas 
 

É obrigatório que os cavalos sejam acompanhados dos certificados de 
vacinas, devidamente actualizados, sem os quais não lhes será 
permitida a entrada nas instalações da OVIBEJA. O controlo dos 
mesmos, será efectuada pelo Veterinário de Serviço. 

 
9. Alterações 

 
A C.O. de acordo com o Delegado da FEP e Júri de Terreno poderá 
alterar o programa das provas por motivos justificados e ponderosos. 

 
 
10. 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. 

 
11. Caução para reclamações recursos e queixas 

 
Ao Júri de Terreno ou Comissão de Recurso 50,00 € 
Ao Conselho Disciplinar da FEP   100,00 € 

 
12. Disposições Finais 

 
a) Qualquer acto que origine danos nas infra-estruturas postos à 

disposição dos Concorrentes, Proprietários e Tratadores, tais como 
as instalações sanitárias, balneários e outras, bem como o não 
cumprimento das regras mínimas de civilidade na sua utilização 
implicam: 



 Conhecendo-se o responsável, além do pagamento dos 
prejuízos causados e, dependendo da gravidade do acto, com 
conhecimento do Presidente do Júri, pode ser-lhes retirado o 
direito de permanecer nas instalações da FEIRA a 
organização participará do sucedido à FEP, que tomará as 
medidas disciplinares adequadas. 

 Desconhecendo-se o responsável, a organização, com 
conhecimento do Presidente do Júri, poderá proceder ao 
encerramento temporário ou definitivo das instalações 
danificadas. 

 
b) A inscrição no concurso bem como a participação em qualquer 

qualidade – Cavaleiro, Proprietário, Tratador, etc. – determina a 
aceitação das condições deste programa bem como os 
Regulamentos e outras determinações da FEP 

 
c) É reservado o direito de admissão dentro das instalações da 

FEIRA. 
 

13.      Horários 
  

1º Dia  10h00m 
2º e 3º Dias A anunciar de véspera 

 
 

CÓDIGO DE CONDUTA 
 
 

1. Em todo o Desporto Equestre os interesses do cavalo devem ser 
considerados superiores a quaisquer outros. 

 
2. O bem-estar do cavalo deve estar acima de todos os interesses dos 

criadores, treinadores, cavaleiros, proprietários, apostadores e 
organizadores. 

 
3. Todas as práticas de maneio e cuidados veterinários devem assegurar a 

saúde e bem-estar do cavalo. 
 
4. Devem ser permanentemente implementados altos níveis de alimentação, 

saúde, sanidade e segurança. 
 
5. Na utilização dos meios de transporte devem ser bem acauteladas as 

necessidades de alojamento e alimentação 
 
6. Deve ser promovida a melhoria da educação através do treino e da prática 

do desporto equestre e devem ser promovidos estudos científicos sobre a 
saúde do cavalo. 

 
7. A aptidão e competência do cavaleiro devem ser considerados essenciais no 

interesse do cavalo. 



 
8. Todos os métodos de montar devem ter em conta o cavalo como entidade 

viva e não devem incluir qualquer técnica considerada abusiva pela FEI. 
 
9. As Federações Nacionais deverão implementar controles adequados de 

forma a que todas as pessoas e grupos sob a sua jurisdição respeitem o 
bem-estar do cavalo. 

 
10. As regras e os regulamentos nacionais e internacionais do desporto 

equestre, que respeitem à saúde ao bem-estar do cavalo, devem ter tidos 
em conta não somente nas provas mas também durante o treino. 

 
 
As normas regulamentares devem ser continuamente revistas de modo a 
assegurarem o bem-estar do cavalo. 
 
  



CALENDÁRIO DAS PROVAS 
*********************************** 

 
1º DIA – 6 de Maio de 2011 sexta-feira, às 10H00m 

 
 
PROVA I – CLASSE DE 1,00m/ 1,05m às 10H00m 

 
1ª.Serie – INICIADOS 
2ª.Serie – VETERANOS 
 

 
Artº 238.2.2 do RCSO da FEP 
Velocidade – 350m/m 
Prémios: Troféus para o 1º, 2º, e 3º classificado de cada série e laços até 

ao 5º lugar. 
 
 
PROVA II – CLASSE DE 1,10m/ 1,15m 

 
1.000,00 € de prémios 
 
Artº 238.2.1 do RCSO da FEP   
Velocidade - 350 m/min. 
Prémios: Troféu para o 1º lugar e laços até ao 8º lugar 
 
 
PROVA III – CLASSE DE 1,20m/ 1,25m (tarde) 
   
1.250,00 € de prémios 
 
Artº 238.2.1 do RCSO da FEP 
Velocidade - 350 m/min. 
Prémios: Troféu ao 1º lugar e laços até ao 5º lugar 
  
   . 
 
  



2º DIA – 7 de Maio de 2011  Sábado às 10h00  
 
 
PROVA IV – CLASSE DE 1,00m/ 1,05m (manhã) 
 
1ª.Serie – INICIADOS 
2ª.Serie – VETERANOS 
 
 
Artº 238.2.2 do RCSO da FEP 
Velocidade –350/m 
Prémios Troféus para o 1º, 2º, e 3º classificados de cada série e laços até 

ao 5º lugar 
 

 
PROVA V – CLASSE DE 1,10m/ 1,15m (tarde) 
 
Pequeno Grande Prémio 
1.250,00 € de prémios 
 
Artº 238.2.2 do RCSO da FEP 
Velocidade – 350m/m 
Prémios Troféu para o 1º lugar e laços até ao 5º lugar                                         
 
 
PROVA VI– CLASSE DE 1,20m/ 1,25m às 14H00 
 
1.2500,00 € de prémios 
 
Artº 238.2.1 do RCSO da FEP 
Velocidade – 350m/m 
Prémios Troféu para o 1º lugar e laços até ao 5º lugar. 
 
 
  
                             
  



3º. DIA – 8 de Maio de 2011  Domingo  às 10H00 
 
 

PROVA VII – CLASSE DE 1,00m/ 1,05m (manhã) 
 
1ª.Serie – INICIADOS 
2ª.Serie – VETERANOS 
 
Artº 238.2.1 do RNSO da FEP 
Velocidade – 350m/m 
Prémios Troféus para o 1º, 2º, e 3º classificados de cada série e laços até 

ao 5º lugar 
 
 

PROVA VIII – CLASSE DE 1,10m/ 1,15m às 14H00 
 
 
Artº 238.2.1 do RNSO da FEP 
Velocidade – 350m/m 
Prémios Troféu para o 1º lugar e laços até ao 5º lugar. 
 

750,00 € de prémios 
 
 

PROVA IX – CLASSE de 1,30m Grande Prémio - Taça do Cavaleiro 
Alentejano 
 
Tabela A c/ Cron. c/ 
Barrage c/ Cronómetro 

 Artº 238.2.2 do RNSO da 
FEP 

  Velocidade: 350m/m 
 
2.500,00 € de prémios 
 

 
 

 


