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REGULAMENTO 

 

A Taça Indoor de Amazonas do CEIA será incluída no CSN A do CEIA de 12 a 14 de 

Dezembro e será regida por este Regulamento e, em caso de omissão, pelo Regulamento de 

Saltos de Obstáculos da FEP. A Taça Indoor de Amazonas será disputada em 3 Categorias: 

Categoria I - 0.80/0.90m, Categoria II – 1.00/1.10m e Categoria III – 1.20/1.30m 

 

INSCRIÇÕES 

Só podem participar na Taça Amazonas e cavalos devidamente registados na FEP, com 

excepção da Taça de Amazonas Cat I em que as Amazonas e os cavalos podem não estar 

registados mas as Atletas têm de possuir seguro da FEP ou semelhante. 

Cada Amazona pode inscrever um máximo de 2 cavalos, só tendo, no entanto, acesso à final um 

cavalo (à escolha ou, caso não seja comunicado, o melhor classificado), podendo o outro 

participar no CSN A, nas provas de altura correspondente ou inferior à categoria em que 

concorre. 

O valor da inscrição geral por cavalo é de 80 € para as Categorias I e II e de 150 € para a 

Categoria III, incluindo já a inscrição geral nas provas de 0.90 m, 1.10m e 1.30m do CSN A/C 

respectivamente. O valor da boxe é de 60 €. 

As taxas a aplicar são as constantes do Programa do CSN A/C de 12 a 14 de Dezembro. 

 

PRÉMIOS 

Laços para as primeiras 5 classificadas de cada classificativa. Para as três primeiras classificadas 

na final de cada Categoria será entregue um troféu, para além de outros prémios a anunciar, que 

serão acumuláveis com os prémios devidos nas provas do CSN A/C. 

 

CLASSIFICAÇÃO 

A classificação final será obtida pela soma de pontos das 3 Classificativas. Em caso de 

igualdade desempatará o tempo da 3ª Classificativa. A 3ª Classificativa será disputada nas 

provas C12 (0.90m ), C09 (1.10m) e A05 (1.30m) do CSN-A/C, sendo elaborada uma 

classificação à parte para as Amazonas concorrentes à Taça. 
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GENERALIDADES 

Em cada Categoria a Taça Indoor de Amazonas só terá lugar se houver um número mínimo de 

10 participantes inscritos. 

Aos conjuntos eliminados ou que retirem na 1ª e/ou 2ª Classificativas, para efeitos de 

classificação na Taça, serão atribuídos 20 pontos somados à pior pontuação da prova. 

A Ordem de Entrada para a 1ª e 2ª Classificativas será por sorteio. A Ordem de Entrada da 3ª 

Classificativa será a das provas C12 (0.90m ), C09 (1.10m) e A05 (1.30m) todas a realizar no 

domingo.   

 

PROVAS 

1ª Classificativa 12 de Dezembro – 21h00 

Tabela A s/cronómetro 

   Art. 238.1.1 do RNSO da FEP 

   Velocidade: 325 m/min / 350 m/min / 350 m/min 

   Altura dos obstáculos: 0.80m / 1.00m / 1.20m 

 

2ª Classificativa 13 de Dezembro – 21h00 

Tabela A s/cronómetro 

   Art. 238.1.1 do RNSO da FEP 

   Velocidade: 325 m/min / 350 m/min / 350 m/min 

   Altura dos obstáculos: 0.85m / 1.05m / 1.25m 

 

3ª Classificativa 14 de Dezembro  

   Provas C09, A05 e C12 do CSN A/C 

Tabela A c/cronómetro 
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   Art. 238.2.1 do RNSO da FEP 

   Velocidade: 350 m/min / 350 m/min / 325 m/min 

   Altura dos obstáculos: 1.10m / 1.30m / 0.90m 


