
 

  

                                                                                                       

 

Informação 

 
 

Critérios para inscrições nas Provas de Grande Prémios de Portugal 
e Taça de Portugal: 

 

 

 

Grande Prémio de Portugal 
 

 

❖ Galope 

 

• Grande Prémio PSI 2.400mts  
1. Vencedores em distâncias iguais ou superiores a 1.800mts 
2. Maior pontuação em distâncias iguais ou superiores a 1.800mts 
3. PSI Nacionais com o mesmo numero vitorias e pontuação têm prioridade em 

distâncias iguais ou superiores a 1.800mts 

 

• Grande Prémio PSI Sprinter 1500mts 
1. Vencedores em distâncias inferiores a 1.800mts 
2. Maior pontuação em distâncias inferiores a 1.800mts 
3. PSI Nacionais com o mesmo número de vitórias e pontuação têm prioridade 

distâncias inferiores a 1.800mts 

 

• Grande Prémio PSA 
1. Vencedores 
2. Equinos com maior pontuação 

 
 

• Grande Prémio PSI Nacionais 
1. Vencedores 
2. Equinos com maior pontuação  

 

 
 
               Critérios de Pesos dos Jóqueis, peso mínimo 

➢ Montados em Éguas – 56Kg 
➢ Montados em Cavalos – 58Kg 

 

 



 
                                                                                                        

 
 
 
 
OBS: 
 

• Os Equinos só poderão participar num Grande Prémio de Portugal exeto os PSI 
Nacionais, que podem participar num Grande Prémio de Portugal e no Grande 
Prémio PSI Nacionais 
 

• Os Equinos que nunca correram em Portugal, para poder participar têm de 
efetuar pagamento da inscrição e metade do valor do prémio 
 

• Só poderá participar numa prova de Grande Prémio 
 

 
 

 

 

❖ Trote 

 

 
• Grande Prémio Trote 3.000mts  
1. Vencedores em distâncias iguais ou superiores a 2.400mts 
2. Maior pontuação em distâncias iguais ou superiores a 2.400mts 

 

 

• Grande Prémio Trote Sprinter 2.000mts 
1. Vencedores em distâncias inferiores a 2.400mts 
2. Maior pontuação em distâncias inferiores a 2.400mts 

 

 
OBS: 
 

• Os Equinos que nunca correram em Portugal, para poder participar têm de 
efetuar pagamento da inscrição e metade do valor do prémio 

 

• Só poderá participar numa prova de Grande Prémio 



 
                                                                                       

 

Taça de Portugal 

 
 

❖ Galope 
 
 

• Taça de Portugal PSI 1.800mts  
1. Podem participar todos os equinos, exceto classificados nos Grande 
Prémios de Portugal 
2. Ordem de entrada, por maior pontuação 
3. No caso de o equino não ter classificação será pela ordem da 
inscrição  

 

• Taça de Portugal PSI Nacionais  
1. Podem participar todos os equinos, exceto classificados nos Grande 
Prémios de Portugal 
2. Ordem de entrada, por maior pontuação 
3. No caso de o equino não ter classificação será pela ordem da 
inscrição  

 
 

• Taça de Portugal PSA  
1. Podem participar todos os equinos, exceto classificados nos Grande 
Prémios de Portugal 
2. Ordem de entrada, por maior pontuação 
3. No caso de o equino não ter classificação será pela ordem da inscrição 

 
                Critérios de Pesos dos Jóqueis, peso mínimo 

➢ Montados em Éguas – 56Kg 
➢ Montados em Cavalos – 58Kg 
 
 
 
 

❖ Trote 
 
 

• Taça de Portugal Trote 2.400mts  
1. Podem participar todos os equinos, exceto classificados nos Grande 
Prémios de Portugal 
2. Ordem de entrada, por maior pontuação 
3. No caso de o equino não ter classificação será pela ordem da 
inscrição 

 


