
TROFÉU APSL DE EQUITAÇÃO DE TRABALHO 2020 
 
 
 
O contexto atual resultante da pandemia de COVID-19,  obrigou a FEP e a APSL a 
proceder a ajustamentos no contexto da prática da Equitação de Trabalho, 
nomeadamente no que diz respeito ao Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho, 
no âmbito do qual apenas foi possível realizar a 1ª Jornada, na Feira Anual da Trofa. 
 
Face ao que antecede, entenderam a FEP e a APSL que, em consequência do 
cancelamento da maioria das Provas resultante do adiamento para 2021 das feiras onde 
maioritariamente estas se iriam realizar, o Campeonato Nacional de Equitação de 
Trabalho deveria ser realizado em 2020 em moldes diferentes e excecionais, 
nomeadamente através de uma só final sem quaisquer etapas de apuramento 
(conforme circular a enviar pela FEP).  
 
Por tudo isso e cientes da importância em dar continuidade à prática da disciplina, 
decidiu a APSL criar o TROFÉU APSL DE EQUITAÇÃO DE TRABALHO 2020 para 
ajudar a fazer frente às características atípicas deste ano desportivo 
 
Esta competição será disputada nos seguintes moldes: 
 
Provas 
 

-O troféu será disputado em 3 provas  
 
Inscrições 
 

- A competição é aberta a qualquer conjunto que queira participar, respeitando o 
regulamento em vigor, bem como todas os regulamentos e normas impostas pela FEP.  

 
-  A inscrição deve ser feita junto da APSL, por e-mail : apsl@cavalo-lusitano.com 

mencionando o nome do cavaleiro, cavalo (criador e proprietário). Os cavaleiros que já 
se encontrem inscritos para o Campeonato Nacional, estão automaticamente inscritos 
neste Troféu. 

 
            - Os concorrentes que não estão inscritos para o Campeonato Nacional, deverão 
pagar uma taxa de inscrição por prova ou por toda a competição.  

 
- As inscrições tem que ser feitas até 48 horas cada Prova. 
 
- O custo das inscrições, é o seguinte: 
 
   Para todo o Troféu         Por prova 
Juvenis   120             50 
Juniores   120   50  
Debutantes   120   50  
Consagrados   150   60 
Masters   200   75 
 
 
- Cavaleiro e cavalo terão ambos de ter licença de competição FEP, válida para 

2020 
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TROFÉU APSL DE EQUITAÇÃO DE TRABALHO 2020 
 
 
Generalidades 
 

- A competição deverá desenrolar-se em um ou dois dias, conforme o número 
de concorrentes, podendo excepcionalmente haver duas pistas em simultâneo. 

 
-  Nas provas de dois dias, em que haja boxes disponíveis, o pagamento das 

mesmas é feito separadamente 
 

- Salientamos a importância em seguir todas as normas recomendadas pela 
DGS em matéria de segurança e protecção contra a COVID-19 
 
Classificação 
 
 - A classificação do Troféu é a resultante do somatório dos pontos obtidos pelos 
conjuntos em cada jornada, sendo esses pontos atribuídos de modo idêntico ao das 
jornadas do Campeonato Nacional.  
Em caso de empate ficará mais bem classificado o conjunto que obtiver mais pontos na 
ultima jornada.  
Se mesmo assim continuar a haver empates desempatará a melhor classificação da 
segunda Jornada. 
 
Calendário de Provas 
 
I Jornada  - Companhia das Lezírias      - 12 e 13 de Setembro 
II Jornada  - Golegã    - 26 e 27 de Setembro 
III Jornada - Sociedade Hípica Portuguesa  - 10 e 11 de Outubro      
 
Prémios 
 
Serão atribuídos prémios conforme a classificação final do Troféu (somatório de pontos 
das três jornadas) 
 
 

CLAS. Juvenis 
(vaucher) 

Juniores 
(vaucher) 

Debutan. Consagrad. 
 

Masters 

1º 250 250 250 400 500 

2º 200 200 200 320 400 

3º 150 150 150 240 300 

4º 100 100 100 160 200 

5º 50 50 50 80 100 
 
 
O Troféu rege-se pelas disposições do Regulamento de Equitação de Trabalho em 
vigor. 


