1º TORNEIO EQUESTRE DE OUTONO

O CEIA vai organizar o primeiro Torneio Equestre de Outono de 13 de Outubro a 17 de Dezembro
de 2017, patrocinado pelo RESTAURANTE PINÓQUIO.

Este Torneio é constituído por, 8 CSN A/C (13 a 15, 20 a 22 e 27 a 29 de Outubro; 10 a 12, 17 a 19
e 24 a 26 de Novembro; 8 a 10 Dezembro e 15 a 17 de Dezembro), num total de 24 dias de
provas.

O Torneio contará com um total de prémios de 116.300 euros e um prémio final de 12.500 euros.

A tabela de prémios por altura e concurso, bem como de prémios finais, será a seguinte:

Prémios das 8 Competições do Torneio
PRÉMIO FINAL
TOUR

ALTURA

PRÉMIO

Bronze

1.10m

13.800 euros

1.500 euros

Prata

1.20m

18.750 euros

2.500 euros

Ouro

1.30 / 1.35m

27.050 euros

3.500 euros

Platina

1.40 / 1.45m

56.700 euros

5.000 euros

PATROCINADOR

O seu Restaurante
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A atribuição dos prémios finais do Torneio rege-se pelo seguinte Regulamento:
1. Os prémios finais são independentes dos prémios de cada concurso.
No “Torneio de Outono” os prémios destinam-se, exclusivamente, aos primeiros lugares de
cada Tour (altura).
2. Em cada prova serão atribuídos pontos conforme tabela abaixo desde que o cavalo possua
inscrição geral na altura respectiva.
3. No caso de um cavaleiro participar com mais de um cavalo na mesma prova, só contará
para o prémio final a pontuação do seu cavalo melhor classificado nessa prova.
4. As pontuações serão independentes nas alturas e nos prémios, isto é: cada altura terá o seu
prémio final e a sua atribuição de pontos.
5. Os cavaleiros podem concorrer ao prémio de mais de um Tour desde que salvaguardado o
disposto em 2.
6. Para um cavaleiro se habilitar ao prémio final em qualquer Tour, terá de concorrer, pelo
menos em 6 concursos dos 8 possíveis, sendo obrigatória a participação no CSN A/C de
15 a 17 de Dezembro, mesmo que concursando numa altura diferente.
7. Para a pontuação final contam os pontos dos 18 melhores dias do Torneio.
8. No caso de empate desempatará o total de pontos obtidos no CSN A/C de 15 a 17 de
Dezembro.
9. Os prémios serão entregues no CSN A/C de Dezembro.

TABELA DE PONTUAÇÕES
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Classificações

Pontos

Classificações

Pontos

1º

60

7º

25

2º

50

8º

20

3º

45

9º

15

4º

40

10º

10

5º

35

> 10º

5

6º

30

Elim. / Ret.

1
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