REGULAMENTO
CARDIGA EQUESTRIAN CIRCUIT 2020
I - OBJECTIVOS
1.1 Criar um Circuito Equestre Desportivo, respeitando o espirito da assinatura da
Academia (Equitação Para Todos), oficioso, constituído por 9 Jornadas designadas OPENS EQUITAÇÃO, e uma FINAL, acessível a Todos os praticantes, de acordo
com uma inscrição previa;
1.2 Aferir a formação que está a ser dada aos praticantes, através da avaliação de Juízes
externos.
1.3 Proporcionar aos nossos praticantes, e aos praticantes de outros Concelhos e
Centros Hípicos, oportunidades de competição e socialização, contribuindo para a
dinâmica desportiva;
1.4 Proporcionar igualdade de oportunidades, nesta área desportiva, mesmo aos
praticantes que não tenham cavalo próprio. Neste circuito poderão faze-lo com um
cavalo da Escola.
1.5 Aumentar a possibilidade de criar “campeões e vice-campeões” (desde o preliminar
ao Grande Prémio), em todas as camadas etárias e escalões;
1.6 Incentivar a participação dos praticantes para a equitação desportiva de competição
privilegiando o respeito pelas regras, o respeito pelo outro, o fairplay, o saber estar e
saber aceitar o resultado, conforme consagrado no Anexo 1 do regulamento da FEP.
II - AJUIZAMENTO DAS PROVAS
Para alcançar os objetivos impõe-se, como prioridade, um ajuizamento pedagógico
efetuado sobretudo por juízes com bastante experiencia.
Os atletas no circuito desportivo de alta competição, serão ajuizados por juízes de Nível
3 (sempre que isso seja possível).
III - DESTINATÁRIOS (ESCALÕES ETÁRIOS) e JORNADAS/OPENS EQUITAÇÃO
3.1 O CARDIGA EQUESTRIAN CIRCUIT está aberto a todos os praticantes,
considerados aptos pelos seus treinadores, a partir dos 7 anos de idade (Trofeu
Póneis).
Podem participar praticantes, com ou sem cavalo próprio. A Escola colabora através
da cedência de cavalos nesta preparação desportiva.
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3.2 O CARDIGA EQUESTRIAN CIRCUIT será disputado em 9 Jornadas ou OPENS e
uma Final. Todos podem aceder à final desde que o total de inscritos não seja
superior a 45 atletas;
3.3 TABELA DE JORNADAS E DATAS*

JORNADAS
1ª
2ª
3ª
4.ª
5.ª
6.ª
7ª
8ª
9ª
Final

1º DIA
Nível 1
FEI (Team + SG)
Nível 1
FEI (Team + SG)
Nível 2
FEI (Individual + Int)
Nível 2
FEI (Individual + Int)
Nível 3
FEI (Kur)
Nível 3
FEI (Kur)
Nível 1
FEI (Team + SG)
Nível 2
FEI (Individual + Int)
Nível 3
FEI (Kur)
Nível 3
FEI (Kur)

DATAS
2 Fevereiro
23 Fevereiro
01 Março
19 Abril
24 Maio
14 Junho
20 Setembro
4 Outubro
29 Novembro
13 Dezembro

*As datas e jornadas poderão ser alvo de ajustes ao longo do ano.

3.4 Cada conjunto poderá disputar provas da disciplina de Dressage, Dressage Poneis,
Paradressage e Equitação de Trabalho, numa pista de 40mt X 20mt ou 60mtX2mt.
3.5 Os Escalões a Concurso são 15:
Preliminares, Elementares, Medias, Complementares, S.George, Intermediarias e
Grande Premio.
FEI Children, FEI júnior, FEI YRiders e FEI Cavalos Novos, FEITeam PDR, FEI Ind
PDR, FEIKur PDR
Póneis: Infantis, Iniciados e Juvenis
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IV - CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL
4.1 Um atleta apenas poderá participar num escalão.
2.
4.2 A obtenção de Pontos, será igual à percentagem obtida no protocolo de cada
jornada.
Exemplo; Uma nota de 63,990 será igual a 6399 Pontos.
4.3 Os pontos obtidos nas provas da Final serão somados aos pontos obtidos durante
as jornadas. Será vencedor, em cada escalão, o atleta que totalizar mais pontos
após a última prova da Final.
4.4 Em caso de empate, o primeiro critério a considerar será o do atleta que obteve a
maior pontuação na última prova da Final. Se subsistir a situação de empate o
segundo critério a considerar será o do atleta que obteve a percentagem média mais
alta nas provas da Final.

V – MONTADAS
5.1 Para os praticantes sem cavalo próprio, as montadas são atribuídas pelos
treinadores;
5.2 Cada montada apenas poderá efetuar 3 provas, com praticantes diferentes, em cada
Jornada e ou na Final.

VI - PREMIOS
6.1 Serão atribuídas Rosetas a todos os participantes;
6.2 Na Final serão apurados os Campeões, Vice-Campeões e Medalhas de Bronze do
Circuito, em cada escalão, aos quais serão atribuídas Taças específicas.
A partir do escalão Complementar e seguintes serão, também, atribuídos prémios
especiais. Os restantes receberão rosetas.
6.3 Será atribuído um premio especial ao Cavalo que se tenha destacado durante todo
o Circuito.
6.4 Poderá haver outros prémios surpresa.
Leceia, 20/01/2020
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