TAÇA MANUEL ABECASSIS
(TAÇA APA)

REGULAMENTO
1- Os pontos são atribuídos a todas as classes. Pontuam todos os concursos combinados incluindo os CAI
realizados em Portugal, no ano civil respectivo.
2- No caso de empate para o primeiro lugar o vencedor é o concorrente mais bem classificado no
Campeonato Nacional.
3- Os pontos são atribuídos ao condutor e não aos cavalos. Um condutor pode acumular pontos em
qualquer prova em determinada classe. Esses pontos contarão para a sua pontuação final.
4- O concorrente pode acumular pontos e competir em classes diferentes, mas esses pontos contam
separadamente para o total de cada classe.
5- O concorrente deverá participar num mínimo de 3 CCA e tem de terminar todas as 3 fases do
concurso combinado, que se realize segundo os regulamentos FEP.
6- Só as 5 melhores pontuações obtidas por cada concorrente em determinada classe contam para a sua
pontuação total na Taça APA.
7- Classificação dos concursos pela APA, para efeitos de pontuação:
Concurso de 4 estrelas – Concursos combinados com um mínimo de 6 obstáculos na maratona – O
vencedor pontua 8 pontos; o 2º classificado 7 pontos, o 3º classificado 6 pontos e assim sucessivamente
até ao 8º e seguintes que pontuam 1 ponto. Nos CAI em Portugal, serão retirados os concorrentes
estrangeiros da classificação, para efeitos de pontuação, tendo o primeiro português 8 pontos, o
segundo português 7 pontos e assim sucessivamente.
Concurso de 3 estrelas – Concursos combinados com menos de 6 obstáculos de maratona – O vencedor
pontua 6 pontos; o 2º classificado pontua 5 pontos; o 3º classificado pontua 4 pontos e assim
sucessivamente até ao 6º e seguintes que pontuam 1 ponto. - Qualquer concorrente que inicie um
concurso terá 1 ponto e todos os concorrentes que terminem esse concurso terão 1 ponto,
independentemente da classificação obtida. - Para que haja pontuação, numa classe, tem que haver um
mínimo de 3 concorrentes nesse Concurso.
8- Qualquer dúvida sobre a aplicação ou interpretação do presente regulamento será decidida pela
Direcção da APA.
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