LINHAS ORIENTADORAS DO PROJECTO “CAVALOS NOVOS
NO ENSINO”
2021
1 - Objectivo:
•

Contribuir para a formação, a nível internacional, de conjuntos
constituídos com cavalos novos de Raça Lusitana;

•

Criar um mecanismo adicional de selecção funcional, de cavalos
lusitanos com potencial desportivo;

•

Proporcionar aos criadores interessados em testar funcionalmente os
seus produtos um esquema global, devidamente organizado e
controlado pela APSL;

•

Desenvolver correctamente o potencial que cavalos Lusitanos possam
ter para a disciplina do Ensino, valorizando-os e criando com isso um
valor acrescentado para os seus criadores/proprietários;

•

Proporcionar a cavaleiros com ambições competitivas a melhoria da sua
qualidade de equitação desenvolvendo o seu potencial desportivo, bem
como apoiar a sua formação técnica;

•

Contribuir para o alargamento da base de cavalos com visibilidade
pública e comparável

•

Preparação progressiva de um grupo de cavalos/cavaleiros que possam
vir a dar sequência a este trabalho no treino promovido pela Federação
Equestre Portuguesa, para conjuntos que participem internacionalmente
em provas de nível S.George e Grande Prémio.

2 – Fase de apuramento
Neste projecto podem participar cavalos Lusitanos que durante o ano de 2021,
tenham 4, 5, 6 ou 7 anos, no qual será dada preferência aos animais mais
jovens (4,5 e 6 anos).
•

As inscrições para o Projecto deverão ser feitas para a APSL
(apsl@cavalo-lusitano.com), preenchendo ficha criada para o efeito, até
ao dia 16 de Janeiro de 2021

• Os conjuntos que participarão no Projecto serão escolhidos após provas
efectuados nos seguintes moldes:
o Prova 1 – Avaliação morfológica julgada pelos juízes da Raça
com os animais apresentados à mão (peso 10%)

o Prova 2 – Prova de Ensino adaptada à idade do Cavalo (cavalos
de 4 anos – P1, cavalos de 5 anos - E1, cavalos de 6 anos - M1 e
cavalos de 7 anos - C1) julgada por juízes oficiais FEP (peso
25%)
o Prova 3 – Prova Livre – (30%)
o Prova 4 – Avaliação feita pelos treinadores Daniel Pinto e Miguel
Ralão que montarão os animais (35%).
• Estas provas decorrerão na Golegã nos dias 22 e 23 de janeiro de 2021

3 - Método de trabalho:
• O projecto terá como responsável-técnica Kyra Kirklund e como
treinadores os cavaleiros Daniel Pinto e Miguel Ralão Duarte.
•

Os treinos são ministrados por Daniel Pinto e Miguel Ralão Duarte (nos
seus locais de trabalho) com periodicidade quinzenal.

•

Cada treinador trabalhará com o conjunto durante dois meses (quatro
aulas) após o que os conjuntos passarão para o outro treinador.

•

A escolha da ordem dos treinadores será responsabilidade da APSL

•

No final de cada treino o treinador preencherá uma ficha de trabalho
onde será anotada a evolução do conjunto que pode apenas ser
consultada pelos interessados

•

Durante o ano haverá dois períodos de quatro meses de trabalho
decorrendo a primeira fase nos meses de fevereiro, março, abril e maio
e a segunda nos meses de julho, setembro, outubro e novembro. No
final de cada uma destas haverá uma concentração publica com a
participação de Kyra Kirklund.

•

Os conjuntos terão que, consoante o seu estado de evolução participar
em provas oficias de Ensino, seguindo as diretrizes dadas pelos
treinadores.

•

No final de cada ano será feita uma avaliação não estando garantida a
continuação da participação do conjunto no ano seguinte.

4 - Custo do projecto
• A participação nas provas de seleção não terá custos.
• Cada aula terá o custo de 40 Euros para os sócios e 60 Euros para os
não sócios devendo o pagamento conjunto ser feito no início do

quadrimestre, no valor de 360 Euros para os sócios (8 aulas + sessão
publica) e 540 Euros para os não sócios.
• Nas sessões publicas poderá ser necessário o pagamento da box.
• Custos de deslocações dos cavalos e cavaleiros para os treinos e
sessões publicas estarão a cargo dos proprietários.

