II FEIRA DO CAVALO DA ABÓBODA
MASTERS DE DERBY DE ATRELAGEM
E
CAMPEONATO REGIONAL DO CENTRO
S. Domingos de Rana
1 de Julho de 2012

Regulamento
1- Denominação do Concurso
Derby de Atrelagem do Campeonato Regional Centro e
Masters de Derby de Atrelagem
2- Organização
Tempus de Ficção – Organização de Eventos Lda.
Junta de Freguesia de S. Domingos de Rana
Tel. 91 445 01 70 (André Ponces de Carvalho)
3- Condições do Concurso
Prova integrante do Campeonato Regional Centro de 2012 incluída num
Masters de Atrelagem de âmbito Nacional.
O Concurso rege-se pelo Regulamento de Derby’s da APA (em vigor em
2012), Regulamento de Campeonato de Derby’s da APA (em vigor em
2012), Regulamento Veterinário da FEP e Regulamento Geral da FEP e
demais circulares da FEP e da APA sobre a modalidade e ainda de
acordo com este programa.
4- Comissão de Honra




A da II Feira do Cavalo da Abóboda
A da VII Feira das Actividades Económicas do Concelho de Cascais
A das Festas da Rã 2012

5- Oficiais do Concurso
5.1- Director do Concurso
Eng. André Ponces de Carvalho
Telemovel – 91 445 01 70
e-mail – a.ponces@sapo.pt

5.2- Júri


Presidente do Júri -

José Branco (Nac. APA / CA Algarve)



Membro -

Carla Dias (Nac. APA / CA Norte)

5.3- Director de Campo


Rui Quintino (Nac. APA)

5.4- Secretariado
Tempus de Ficção Lda.
Mail – a.ponces@sapo.pt
Fax - 21 401 91 08
Telefone – 91 445 01 70
5.4.1. Gabinete de Imprensa


João Mateus / Mediaway – 93 448 57 31

6- Assistência Veterinária
Dr. Tomé Nunes
Telefone – 91 781 05 22
Observações:
Os serviços de veterinária efectuados durante o
decorrer das provas são da responsabilidade da C.O. Qualquer serviço
fora destas, bem como todos os matérias e medicamentos necessários
são por conta de quem os solicitar.
7- Assistência Siderotécnica
Rui Pedro
Telefone – 96 665 87 75
Observações:
Os serviços efectuados durante o decorrer das
provas são da responsabilidade da C.O. Qualquer serviço fora destas,
bem como todos os matérias necessários são por conta de quem os
solicitar.
8- Assistência de Emergência
Ambulâncias e Emergência Médica a cargo dos Bombeiros Voluntários
9- Assistência Médica
Médico de Serviço destacado no local pelo Centro de Saúde

10- Condições Técnicas



Picadeiro de Competições - Piso de Areia e mistura de fibras
inertes – 80 X 50 m
Pista de Aquecimento – Piso de Areia e mistura de fibras inertes –
50 X 25 m

11- Classes







1 Cavalo
Parelhas
4 Cavalos
1 Pónei
Parelha de Póneis
Atrelagem Adaptada

12- Prémios
TOTAL DE PRÉMIOS MASTERS – 5.600,00 €

1º
2º
3º
4º
5º

1
Cavalo
500
400
300
200
100

Parelhas
600
500
400
200
100

4
Cavalos
500
400
200

1
Pónei
300
200
100

Parelhas Atrelagem
Póneis
Adaptada
300
Troféu
200
Troféu
100
Troféu
Troféu
Troféu

(prémios com IVA incluído)



Laços para TODOS os condutores em prova.

12.1- De acordo com a Lei a CO retém uma percentagem, estabelecida
legalmente. Os valores dos prémios apresentados correspondem ao valor
ilíquido.
13- Inscrições
Deverá ser enviada a ficha em anexo, correctamente preenchida até ao dia
28 de Junho de 2012
Tempus de Ficção Lda.
Rua Alexandre Herculano, 33 – 3º Dto
2765-084 Estoril
MAIL – a.ponces@sapo.pt

FAX - 21 401 91 08

ON LINE - http://www.jf-sdrana.pt/  Abrir banner (poster) da Feira e
aceder a Regulamento e ficha de inscrição

13.1. Custo das Inscrições:







1 Cavalo
Parelhas
4 Cavalos
1 Pónei
Parelha de Póneis
Atrelagem Adaptada

45,00 €
45,00 €
45,00 €
40,00 €
40,00 €
0,00 €

14- Reclamações
De acordo com o Regulamento de Derby´s de Atrelagem (em vigor 2012).
15- Instalações
Serão disponibilizadas boxes (3m x3m) em parque fechado com segurança
e acessos controlados, para os concorrentes que o indicarem na ficha de
inscrição ao preço de € 50,00 (cinquenta euros / até 3 noites).
As boxes para a atrelagem adaptada são cortesia da Comissão
Organizadora.
Serão disponibilizados duches de água quente e fria para condutores e
equipas na zona de boxes e com acesso reservado.
Haverá palha à venda no local – Custo unitário do fardo:

5,00 €

16- Outros
16.1- Seguros
Os concorrentes deverão ter seguro de acordo com a legislação em vigor.
16.2- Todos os concorrentes deverão ser associados da APA. Todos os
Cavaleiros participantes em qualquer concurso Nacional devem ter a sua
licença anual em dia. Bem como da licença dos cavalos, documentos de
identificação e certificados de vacinas
16.3- Responsabilidade / Acidentes
De acordo com o Regulamento da APA, todos os condutores devem
ser portadores de um seguro de responsabilidade civil.
A CO não se responsabiliza por quaisquer acidente que ocorra com os
concorrentes, seus carros e cavalos antes, durante e depois das provas.
Todos os proprietários e atletas são pessoalmente responsáveis pelos
danos causados a terceiros por eles próprios, seus empregados, agentes
ou cavalos, assim, aconselha-se insistentemente a que façam um seguro
responsabilidade civil com cobertura total para a participação em provas no
seu pais ou no estrangeiro, e que mantenham a apólice actualizada.

Em caso de um atleta não ser portador de uma apólice de seguro válida,
não será imputada qualquer responsabilidade, pelos terceiros, à Comissão
Organizadora.
Os cavalos e o material dos atletas permanecerão sob a sua total
responsabilidade durante o concurso.
Todos os custos de repatriação, causados por acidente, são da
responsabilidade dos atletas.
A CO e os Oficiais não são responsáveis por danos materiais ou corporais,
causados por acidentes dos atletas, dos cavalos, proprietários ou
empregados, incluído danos nos veículos, atrelados, materiais ou outros
objectos.
Como consequência desta alínea, os atletas renunciam, à partida, qualquer
procedimento legal contra a CO.

16.4- Cronometragem e quadro electrónico
Tipo:

Foto células com disparo automático

Cronometrista:

João Nuno Camacho (Points & Times)

Quadro electrónico:

Na zona de pista

16.4.1. - Informática
Tempus de Ficção Lda.

17- Classificação Campeonato Regional do Centro
De acordo com a Classificação dos condutores no Masters de Derby
de Atrelagem, será retirada, para os condutores respectivamente
inscritos no Campeonato Regional do Centro, a classificação para o
ranking deste Campeonato.

18- Alterações ao Programa
Em circunstâncias excepcionais e com a aprovação do Júri de Terreno, a
C.O. reserva-se o direito de alterar o programa com vista a resolver
problemas levantados por qualquer omissão ou causados por
circunstâncias imprevistas. Tais alterações devem ser comunicadas a todos
os atletas e responsáveis logo que possível.

CÓDIGO DE CONDUTA
(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. PREPARAÇÃO:
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. COMPETIÇÃO:
Só um cavalo saudável e em forma deverá ser
autorizado a competir. Devem 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. O CONCURSO:
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. LESÕES E REFORMA: Devem ser feitos todos os esforços para
garantir aos cavalos cuidados adequados depois de cada competição e
que são bem tratados quando terminam as suas carreiras desportivas.
Isto inclui tratamento veterinário adequado, tratamento das lesões de
competição, reforma e eutanásia.
5. FORMAÇÃO:
A FEI aconselha todos os envolvidos no desporto a
adquirir o mais alto nível de formação dentro da sua área de
competência.

I MATERS DE DERBY DE ATRELAGEM
Campeonato Regional de Derbys – Centro
II DO CAVALO DA ABOBODA
s. Domingos de Rana, 1 de Julho de 2012

CLASSE –
CONDUTOR -

Nº FEP

GROOM(S) –

Nº FEP
Nº FEP

DADOS FISCAIS:
NOME LOCALIDADE –

CODIGO POSTAL Nº DE CONTRIBUINTE -

TELEFONE

FAX

e.mail

CAVALO

Enviar para: FAX – 21 401 91 08 ou
Mail – a.ponces@sapo.pt

Nº FEP

Boxe
SIM NAO

