Feira Anual da Trofa
2015
Horse Paper
Regulamento
O Horse Paper realizar-se-á no dia 8 de Março de 2015, pelas freguesias da Trofa. A
prova será aberta a cavaleiros e a charretes, que concorrerão em competições
separadas. O presente regulamento destina-se a cada uma dessas provas.
Art. 1º
Inscrição
Será efectuada pelos interessados até às 17 horas do dia 06 de Março de 2015, para:
E-MAIL: geral@confrariadocavalo.com
WEB: http://www.confrariadocavalo.com
ou então no secretariado da Confraria do Cavalo até uma hora antes do início da prova,
em impresso próprio para o efeito.
Art. 2º
Concorrentes
Todos os concorrentes têm de se apresentar no local de partida, 30 minutos antes do
início da Prova.
Art. 3º
Carta de Prova
1º– As cartas de prova serão entregues aos concorrentes 30 minutos antes da partida.
2º– A carta de prova será totalmente apresentada em letras maiúsculas. O tipo de letra
ou acentuação não são para ter em consideração.
3º– Juntamente com a descrição do percurso a seguir pelos concorrentes, surgirá um
questionário, que os concorrentes deverão preencher.
a) – O questionário é composto por perguntas de observação (P.O.) e de cultura
geral (P.C.G.) e pontos de controlo de passagem (PCP)
b) – As perguntas de cultura geral serão retiradas de jornais, revistas,
enciclopédias, livros, etc.
c) – Pontos de controlo de passagem que têm por objectivo a obtenção de um
carimbo, sendo que a não obtenção desse carimbo de passagem significa a eliminação
imediata do concorrente.

Art. 5º
Partida

1º– A partida será dada na Manga da Feira Anual da Trofa.
Art. 6º
Penalizações
3º– No âmbito da prova são consideradas as seguintes penalizações:
a)
b)

P.O. mal/não respondida .......................................................
P.C.G. mal/não respondida ...................................................

5 pontos
3 pontos

c)

P.C.P. sem carimbo ...............................................................

eliminação

Art. 7º
Desclassificação
1º– Será desclassificado todo o concorrente que cometer qualquer fraude tendente a
falsear o espírito do regulamento.
Art. 8º
Classificação Final
1º– A classificação será atribuída em função do maior número de pontos. Cada
pergunta de observação (P.O.) valerá 10 pontos e cada pergunta de cultura geral valerá
5 pontos. Em caso de empate, o factor tempo será determinante, ganhando o
cavaleiro/charrete que tiver efectuado o percurso em menor tempo.
Art. 10º
Prémios
Os prémios serão atribuídos da seguinte forma:
a) Cavalos
1º Prémio – 100€ + Troféu

b) Charretes
1º Prémio – 100€ + Troféu

2º Prémio – 75€ + Troféu

2º Prémio – 75€ + Troféu

3º Prémio – 50€ + Troféu

3º Prémio – 50€ + Troféu

Art. 11º
Casos Omissos
Todos os casos omissos ou dúvidas existentes serão decididas pelo Júri de Prova.
Art. 12º
A organização não se responsabiliza por qualquer acidente que possa acontecer no
decorrer da prova.

