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Concurso de Saltos Nacional C – The Camp  

 

Local: Quinta Nª Srª Fátima, 2985-204 Pegões  

 

GPS - 38.697334,-8.623259 

 

Data: 1 e 2 de Junho de 2013  

 
 
CONDIÇÕES GERAIS 
 
Este Concurso realiza-se de acordo com: 
 
- Estatutos da FEP, aprovados em 23 de Junho de 2010, 

- Regulamento Geral, aprovado em 14 de Dezembro de 2006, 

- Regulamento Veterinário da FEI, 12ª edição de 5 de Abril de 2010, 

- Regulamento de Saltos de Obstáculos, aprovado em 18 de Dezembro de 2012, 

- Regulamento de Disciplina, aprovado em 27 de Setembro 1994, 
 
******************************************************************* 

 

ESTE DOCUMENTO FAZ PARTE DO PROGRAMA APROVADO PELO PRESIDENTE DO 

JÚRI DE TERRENO E RATIFICADO PELA FEP. DEVE SER ENVIADO AOS OFICIAIS 

DO CONCURSO E ESTARÁ DISPONIVEL PARA QUEM O SOLICITAR  

 

A assinatura deve constar no programa ratificado 

 

Aprovado pela  FEP 

 

Lisboa, 23 de Maio de 2013 

 

Assinatura do Secretário Geral 

 

 

 

 

_______________________ 

 

 
Este Programa está aprovado, depois de efectuadas as correcções ou 
aditamentos feitas pela FEP. A Comissão Organizadora deve dar conhecimento 
do Programa ratificado aos Oficiais do Concurso 

 

 

Nota.  Os textos a “VERDE”  devem ser considerados como um guião, lidos com 
atenção pela C O e apagados após a ratificação pela FEP  
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I. INFORMAÇÃO GERAL 
 

1. NOME DO CONCURSO   CSN-C The Camp 
 

CATEGORIA: (ART. 300.3.) 
 

 
 2.1 CSN-A**  2.3 CSN-B  
 2.2 CSN-A*  2.4 CSN-C X 
 3 CSReg  4 CSN-J   
 5 CSN-CN  10 CSN-E  
  Outros       

 

DATA (dd/mm/aa): 1/06/2012 e 2/06/2012 

LOCAL: The Camp - Pegões  

Contacto do local do Concurso: 

Morada: Quinta Nª Srª Fátima – 2985-204 Pegões (Entrada pela Rua da 
Meliça, junto a ETAR, pela EN10)  

Telefone: 932855925 
 

2. ORGANIZAÇÃO  

Nome: Hipicapontal Actividades Hipicas Lda 

Morada: Quinta Nª Srª de Fátima, 2985-204 Pegões 

Telefone: 932855925  

Fax: 214302915 

E-mail: geral@thecamp.pt  

Website: www.thecamp.pt 
 

3. COMISSÃO ORGANIZADORA (ART. 312) 

Presidente do concurso: João Marmelada 

Secretaria do concurso: Cristina Rolo 

Gabinete de Imprensa: Cristina Rolo 
 

4. DIRECTOR DO CONCURSO 

Nome: João Marmelada 

Morada: Quinta Nª Srª de Fátima, 2985-204 Pegões 

Telefone: 932855925  

Fax: 214302915 

E-mail: geral@thecamp.pt 

 

5. PATROCIONADOR(ES) 

SPORT E PRESTIGE SA – www.sporteprestige.pt 

MELHOR RIGOR LDA – www.melhorrigor.com 

mailto:geral@thecamp.pt
mailto:geral@thecamp.pt
http://www.sporteprestige.pt/
http://www.melhorrigor.com/
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II. ELENCO TÉCNICO  
 
 

1. JÚRI DE TERRENO: (ART. 259.1) 
 

Presidente: Armando Rebelo 
E-mail: amarebelo@iol.pt 

Membro: Ricardo Vilela 

Assistente: Ana Paula Amorim 
 
 

2. COMISSÃO DE RECURSO: (ART. 259.3) 
 

Presidente: a designar 

 
Membros: (Nome e categoria) 

 
 

3. DIRECTOR DE PISTA: (ART. 259.4) 
 

Nome: Ten Cor Jorge Costa Santos 

E-mail: (Nome e categoria) 

 
Adjuntos: (Nome e categoria) 

 (Nome e categoria) 
 
 

4. DELEGADO TÉCNICO: (ART. 259.5) 

A nomear pela FEP  

Nome: (Nome e categoria) 

E-mail:        

 
 

5. COMISSÁRIOS: (ART. 259.6)  
 
Comissário Chefe 

  
Nome: Neide Rodrigues 

E-mail:       

 

Adjuntos: (Nome e categoria) 

 (Nome e categoria) 
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6. ASSISTÊNCIA MÉDICA: (ART. 314) 
 

Médico:             Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canha 

Telefone: 265 897 519 

Ambulância a cargo de: Bombeiros Voluntários 

 

7. ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA: (ART. 315) 
 

Veterinário:       Dr. Ricardo Matos  
  

Observações: Informamos que, os serviços de veterinária efectuados durante o 
decorrer das provas, são da responsabilidade da C.O.: Qualquer serviço solicitado 
fora destas, será da conta de quem o solicitou. 

 

8. ASSISTÊNCIA SIDEROTÉCNICA: (ART. 315) 
 

Ferrador:. Mestre Cachola 
  

Observações: Informamos que, os serviços de veterinária efectuados durante o 
decorrer das provas, são da responsabilidade da C.O.: Qualquer serviço solicitado 
fora destas, será da conta de quem o solicitou. 

 

9. CRONOMETRAGEM: (ART. 229) 

 
Tipo: Manual 

Cronometrista: The Camp 
 

10. INFORMÁTICA: 
 
 The Camp 

 Quinta Nª Srª de Fátima, 2985-204 Pegões 
 

11. SECRETARIADO: (ART. 313) 
  

Hipicapontal Actividades Hipicas Lda    

Quinta Nª Srª de Fátima, 2985-204 Pegões      
 Telefone: 932855925 
 Fax:  214302915 
 E-mail: geral@thecamp.pt 
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III. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 

1. LOCAL DAS PROVAS: 

O concurso terá lugar:  interior  X exterior 
 

2. CAMPO DE PROVAS: 

Dimensões: 88  x 52 m 

Piso: relva 
 

3. CAMPO DE AQUECIMENTO: 

Dimensões: 46  x 28 m 

Piso: areia 

 

Dimensões: 41  x 20 m 

Piso: areia 

 

4. BOXES: 

Dimensões: 3  x 3 m 

Condições: 50 boxes desmontáveis 

Entrada : 30/05/2013 

Saída : 3/06/2013 

Preço: 60€ (*) 

Os cavaleiros interessados deverão indicar nas inscrições se pretendem boxes, bem 
como efectuar o seu pagamento se for o caso, pois as reservas são efectuadas pela 
ordem de entrada das inscrições pagas. 

(*) A este valor acresce a Taxa de IVA em vigor. 
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IV. INSCRIÇÕES/PRÉMIOS (ART. 308) 

 
Inscrições 

 
Todos os Cavaleiros participantes em qualquer Concurso Nacional devem ter a sua 
licença anual em dia, bem como, os registos dos cavalos, documentos de 
identificação e certificados de vacinas. 
 
As inscrições para os Concursos de S.O. têm obrigatoriamente de ser efectuadas 
no site da FEP (www.fep.pt), através de uma password fornecida pelos Centros 
Hípicos/Clubes. 
 
Cavaleiros ou cavalos que não sejam inscritos “on-line” no site da FEP, não 
poderão ser considerados, em caso algum, nas folhas oficiais de Resultados do 
Concurso. 
 

Prazos: 

Inicio: Desde já  

Fecho: 30/05/2013, ou quando estiver atingido o numero máximo de cavalos 
estabelecido. 

Condições:  

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 por email.. 

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

 

Valor da inscrição geral no Concurso: (ANEXO E) 

 Classe: 1,00m  Valor:40€ 

 Classe: 1,10m  Valor:40€ 

 Classe: 1,20m  Valor:40€ 

 Classe: Aberta (gincana)  Valor:40€ 

 Classe: Aberta (0,30m)  Valor:40€ 

 Classe: Aberta (0,50m)  Valor:40€ 

 Classe: Aberta (0,80m)  Valor:40€ 

  Classe: Aberta (1,30m)  Valor:40,00€ 

  Classe: Cavalos Novos (4 Anos) Valor:30,75€ (por prova) 

  Classe: Cavalos Novos (5 Anos) Valor:36,90€ (por prova) 

 

 
(*) Estes valores incluem a taxa de IVA (23%) em vigor 
 

http://www.fep.pt/
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Valor das inscrições por prova a mais excepto cavalos novos: 

 Classe: 1,00m  Valor:20€  

 Classe: 1,10m  Valor:20€ 

 Classe: 1,20m  Valor:20€ 

 Classe: Aberta (gincana)  Valor:20€ 

 Classe: Aberta (0,30m)  Valor:20€ 

 Classe: Aberta (0,50m)  Valor:20€ 

 Classe: Aberta (0,80m)  Valor:20€ 

  Classe: Aberta (1,30m)  Valor:24,60€  

 
(*) Estes valores incluem a taxa de IVA (23%) em vigor 

 

Limite de cavalos: 

No concurso: 200 

Por prova:  3 

Por cavaleiro: 6 

 

Observações:  

Cada cavalo pode, participar diariamente, em duas provas diferentes com o mesmo 
cavaleiro ou outro diferente, excepto os que entrem nas “Provas Abertas”. 

Cada conjunto que entre nas provas abertas, não pode participar nas 
provas do CSN.   

 

Caso na data do fecho das inscrições não haja um número mínimo de dez 
inscrições em determinada Prova, a C.O. poderá eliminá-la, conforme o 
Artº 303, ponto 2 do RNSO. 
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V. DIVERSOS 
 

 
1. CERIMÓNIA DE ENTREGA DE PRÉMIOS 

 

Nas Provas, haverá laços para os 5 primeiros classificados.   

Terminada a prova e anunciada a classificação, os cavaleiros classificados, devem 
apresentar-se rapidamente a cavalo na pista e alinhar no local que lhes for 
indicado. A estes não é permitido trabalhar os cavalos na pista, nem montar 
cavalos que entrem nas provas seguintes.   

Aos conjuntos que não se apresentem à cerimónia de entrega de prémios em pista, 
poderão ser-lhes aplicada uma multa. (art. 248.5) 

NOTA: Indicar no programa o número de conjuntos classificados por prova que 
devem comparecer em na cerimónia de entrega e prémios. 

 
2. ENTRADAS EM PISTA 

 
Devem estar sempre prontos os 3 conjuntos que se seguem ao que está em pista. 
O Júri de Terreno poderá eliminar qualquer atleta que não se apresente 
imediatamente à chamada. 

 
 

3. ACIDENTES 
 

A C.O. não é de qualquer responsável por acidentes ou prejuízos sofridos ou 
causados pelos atletas, tratadores ou cavalos, dentro ou fora das instalações, 
campo de treinos e aquecimento, durante as provas ou fora delas. 

 
4. ALTERAÇÕES AO PROGRAMA 

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

 
 

5. RECLAMAÇÕES 
 
Ao Júri de Terreno ou Comissão de Recurso 50€  
Ao Concelho Disciplinar da FEP 100€ 
 
 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
O The Camp reserva o direito de admissão às suas instalações. 
A inscrição no concurso bem como a participação em qualquer qualidade – 
Cavaleiro, Proprietário, Tratador, etc – determina a aceitação das condições deste 
Programa bem como dos Regulamentos e outras determinações da FEP. 
 
 

7. HORÁRIO 
 
1º DIA: A anunciar de véspera  
2º DIA: A anunciar de véspera 
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CÓDIGO DE CONDUTA 

 
PARA O BEM-ESTAR DO CAVALO 

 
A Federação Equestre Internacional (FEI) exige que as Federações Nacionais e todos os 
envolvidos no desporto equestre internacional sigam este Código de Conduta e considerem 
que o bem-estar do cavalo deve ser prioritário em todas as situações e estar acima de 
qualquer influência competitiva ou comercial. 
 

1. Em todas as etapas de preparação e apresentação de cavalos de competição, o 

bem-estar do cavalo deve estar acima de todas as outras exigências. Tal inclui boa 

gestão do cavalo, métodos de treino, ferração e arreios, e transporte. 

 

2. Cavalos e Atletas têm de estar em forma e saudáveis para serem autorizados a 

competir. Têm de ser tomados em consideração factores tais como: uso de 

medicamentos, intervenções cirúrgicas que possam ameaçar o bem-estar ou 

segurança, gravidez das éguas e o mau uso das ajudas. 

 

3. Os concursos não devem prejudicar o bem-estar do cavalo. Tal implica uma 

atenção especial às pistas de competição, pisos, condições atmosféricas, estábulos, 

segurança das instalações e saúde do cavalo para viajar depois do concurso. 

 

4. Têm de ser feitos todos os esforços para garantir aos cavalos cuidados adequados 

depois de cada competição e que sejam bem tratados quando terminem as suas 

carreiras desportivas. Isto inclui tratamento veterinário adequado, tratamento das 

lesões de competição, reforma e eutanásia. 

 

5. A FEI aconselha todos os envolvidos no desporto a adquirir o mais alto nível de 

formação dentro da sua área de competência.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FEP - Janeiro de 2013 10 

PROVAS 
PRIMEIRO DIA :   Sábado DATA (dd/mm/aa)  : 1/06/2013 
 
PROVA Nº 1  
 
Tab A com tempo ideal 

Velocidade / Tempo atribuído 350 m/min 

Obstáculos (altura):  Gincana / 0,30m / 0,50m / 0,80m 

Número de cavalos por cavaleiro 3 

Total de Prémios Consultar “mapa de prémios para provas abertas”  
 
 

* * * * * * * * * * * 
 

PROVA Nº 2  
 
Tab A c/ cronometro com desempate 

Velocidade / Tempo atribuído 350 m/min 

Obstáculos (altura):  1,00m 

Número de cavalos por cavaleiro 3 

 
* * * * * * * * * * * 

 
PROVA Nº 3 – Cavalos Novos 4 anos 
 
Tab A s/ cronometro 

Tempo atribuído 120 segundos 

Obstáculos (altura):  0,95m 

Número de cavalos por cavaleiro 3 

Total de Prémios Anexo D do RNSO€ 

 

* * * * * * * * * * * 
 
PROVA Nº 4  
 
Tab A c/ cronometro 

Velocidade / Tempo atribuído 350 m/min 

Obstáculos (altura):  1,10m 

Número de cavalos por cavaleiro 3 

 
* * * * * * * * * * * 

 
PROVA Nº 5 – Cavalos Novos 5 anos 
 
Tab A s/ cronometro 

Tempo atribuído 120 segundos 

Obstáculos (altura):  1,10m 

Número de cavalos por cavaleiro 3 

Total de Prémios Anexo D do RNSO€ 
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* * * * * * * * * * * 
 
PROVA Nº 6  
 
Dificuldades progressivas c/ Jocker 

Velocidade / Tempo atribuído 350 m/min 

Obstáculos (altura):  1,20m 

Número de cavalos por cavaleiro 3 
 

* * * * * * * * * * * 
 
PROVA Nº 7  
 
Tab A c/ cronometro 

Velocidade / Tempo atribuído 350 m/min 

Obstáculos (altura):  1,30m 

Número de cavalos por cavaleiro 3 

Total de Prémios Consultar “mapa de prémios para provas abertas”  
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SEGUNDO DIA :   Domingo DATA (dd/mm/aa)  : 2/06/2013 
 
PROVA Nº 8  
 
Tab A com tempo ideal 

Velocidade / Tempo atribuído 350 m/min 

Obstáculos (altura):  Gincana / 0,30m / 0,50m / 0,80m 

Número de cavalos por cavaleiro 3 

Total de Prémios Consultar “mapa de prémios para provas abertas”  
 

* * * * * * * * * * * 
 
PROVA Nº 9  
 
Tab A c/ cronometro 

Velocidade / Tempo atribuído 350 m/min 

Obstáculos (altura):  1,00m 

Número de cavalos por cavaleiro 3 

 

* * * * * * * * * * * 
 
PROVA Nº 10 – Cavalos Novos 4 anos 
 
Tab A s/ cronometro 

Tempo atribuído 120 segundos 

Obstáculos (altura):  0,95m 

Número de cavalos por cavaleiro 3 

Total de Prémios Anexo D do RNSO€ 

 

* * * * * * * * * * * 
 
PROVA Nº 11  
 
Duas Fases – 1ª Fase ao cronometro – 2ª Fase ao cronometro 

Velocidade / Tempo atribuído 350 m/min 

Obstáculos (altura):  1,10m 

Número de cavalos por cavaleiro 3 

 
* * * * * * * * * * * 

 
PROVA Nº 12 – Cavalos Novos 5 anos 
 
Tab A s/ cronometro 

Tempo atribuído 120 segundos 

Obstáculos (altura):  1,10m 

Número de cavalos por cavaleiro 3 

Total de Prémios Anexo D do RNSO€ 
 

* * * * * * * * * * * 
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PROVA Nº 13  
 
Tab A c/ cronometro 

Velocidade / Tempo atribuído 350 m/min 

Obstáculos (altura):  1,20m 

Número de cavalos por cavaleiro 3 

 
* * * * * * * * * * * 

 
PROVA Nº 14  
 
Tab A c/ cronometro 

Velocidade / Tempo atribuído 350 m/min 

Obstáculos (altura):  1,30m 

Número de cavalos por cavaleiro 3 

Total de Prémios Consultar “mapa de prémios para provas abertas”  
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ESTABELECIMENTO DE PRÉMIOS INDIVIDUAIS 

Nas provas abertas a todas as categorias de concorrentes os prémios, se existirem, 
devem ser estabelecidos de acordo com o estipulado nas seguintes alíneas, excepto 
provas de Cavalos Novos: 

a) O valor de cada prémio será calculado pelas seguintes tabelas, sendo as 
percentagens aplicadas sobre o valor total dos prémios (sem suplementares) 

i. Para provas com mais de 20 concorrentes: 

 
 
 
ii. Para provas com 20 concorrentes ou menos: 
 

 
 

b) O número de prémios individuais em cada prova (excepto nas provas de Cavalos 
Novos) tem que ser atribuído na base de um prémio por cada quatro conjuntos 
participantes, sendo obrigatório indicar no Programa oito prémios e o suplementar de 
valor igual ao do oitavo lugar.   

c) No caso de provas de equipas, o número mínimo de prémios pode ser inferior, mas 
sempre de modo a que o número de cavaleiros premiados corresponda ao 
regulamentado para os prémios individuais. 

d) Os prémios mencionados no programa devem ser distribuídos na totalidade excepto 
se o número de conjuntos que acabaram a prova for inferior ao número de prémios, 
caso em que os restantes revertem a favor da Comissão Organizadora (RG 45.1). 

3. O prémio ou prémios para uma classificação geral de um concurso, ou conjunto de 
concursos, ditos prémios especiais, devem ser estabelecidos segundo critérios de 
natureza equestre e não segundo critérios que nada têm a ver com a modalidade 
desportiva que se pratica e têm que ser aprovados pela FEP e constarem do programa, 
não sendo permitida a instituição de prémios especiais ou a alteração dos existentes 
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após a aprovação do programa pela FEP. 

4. Provas de Cavalos Novos 

4 e 5 anos – 50% do valor apurado nas inscrições é dividido equitativamente pelos 
percursos sem faltas.  

6 e 7 anos – divide-se o valor de 50% das inscrições de acordo com o quadro seguinte: 

1º: 30% 2º: 25% 3º: 20% 4º: 15% 5º: 10% 


