
Exmos. Senhores,

O ano de 2017 para algumas modalidades do SO Portugal, entre as quais a Equitação, foi um ano de
mudança e o saldo até à data é extremamente positivo. As mudanças implementadas com a criação de um
regulamento específico para a modalidade ajustado à realidade nacional, levou, estamos em crer, a um
crescimento qualitativo e quantitativo quer das provas relizadas, quer dos atletas que nelas participaram.

Este ano perspectivamos a realização de um total de 10 provas distribuídas de norte a sul do país, que pela
primeira vez servirão de apuramento para o Campeonato Nacional, que verá a sua 6ª edição ser realizada
nas instalações do Centro Hípico do Porto e Matosinhos no próximo mês de Novembro. No entanto, à
semelhança de outras modalidades, a equitação continua a ter uma enorme lacuna ao nível do ajuizamento,
quer seja pelo número de pessoas disponíveis para assumirem a responsabilidade, quer pela discrepância
nos critérios utilizados pelos diferentes juízes, nas diferentes provas realizadas até à data.

Na tentativa de proporcionamos uma melhoria nas nossas actividades e garantir a equidade necessária aos
atletas, nomeadamente no campeonato Nacional que se avizinha, vimos convidá-los a participar numa
sessão de trabalho, onde se procurará o enriquecimento da modalidade, através dos contributos dos
associados.

A sessão de trabalho, visa essencialmente três pontos de agenda:
 Uniformização de critérios ajuizamento e respectiva pontuação dos diferentes elementos;
 Criação de uma bolsa de juízes, que possam colaborar nas diferentes provas

independentemente da região.
 Campeonato Nacional - Esclarecimentos

Esta iniciativa que terá lugar no Centro Equestre João Cardiga, no próximo dia 7 de Setembro de 2017 entre
as 10h00 e as 15h00, será à semelhança das anteriores de enorme importância, especialmente pela
aproximação ao 6º Campeonato Nacional de Equitação do Special Olympics Portugal. A sessão será
composta por dois momentos distintos: um teórico e uma componente mais prática num segundo momento.

Assim, agradecemos a vossa melhor atenção para a ficha de inscrição que segue em anexo, informando
ainda que o prazo de inscrição termina no próximo dia 1 de Setembro (6ª feira).

Sempre ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.

Atentamente,

Pedro Serra
SO Portugal



Special Olympics Portugal - Equitação

Oeiras, 7 de Setembro de 2017

Programa:

09H45 / 10h00 – Recepção aos participantes

10h00 / 12h00 – Início dos Trabalhos (Componente Teórica)

12h00 / 12h30 – Conclusões

12h30 / 13h30 – Interrupção (Almoço)

13h30 / 15h00 – Reinício dos trabalhos (Componente Prática - Ajuízamento)

15h00 – Encerramento dos trabalhos

Ajuizamento, Critérios e Campeonato Nacional



Special Olympics Portugal - Equitação

Oeiras, 7 de Setembro de 2017

Agenda

Componente Teórica

 Apresentação Regulamentos Modalidade 2017
 Revisão esquemas realizados (2017) e ajuizamento
 Julgamento Provas – Critérios

o Interpretação
 Ajudas e/ou intervenções externas

o Diferentes tipos
 Divisioning e provas

Componente Prática

 Esclarecimentos práticos (revisão esquemas)
 Ajuizamento divisioning e competição

Ajuizamento, Critérios e Campeonato Nacional


