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Todas as mangas deste programa se regem pelo regulamento geral de provas (RGP) em vigor na Liga 

Portuguesa de Trote e Galope (LPTG) e pelas seguintes condições:  

1. A Inscrição, o Forfait, a Inscrição Suplementar e a Declaração de Participante de um equino só será valida se realizada para o e-

mail inscricoes@ligacavaloscorrida.pt até à hora prevista na calendarização de cada jornada.  

2. A inscrição poderá ser realizada pelo proprietário da quadra ou pelo treinador do equino.  

3. Na inscrição do equino deverá ser devidamente identificado o n.º do prémio para o qual se está a inscrever, o nome do 

equino, o nome da quadra e o nome do treinador.  

4. Na declaração de participante de um equino, deverá ser devidamente identificado o n.º do prémio para o qual está a declarar 

participante, o nome do equino, o nome da quadra e o nome do treinador e o nome do jóquei.  

5. O proprietário ou treinador que realizou a inscrição do equino deverá obrigatoriamente declarar o mesmo como participante 

atá à hora prevista na “Declaração de Participante PROVISÓRIA”. Caso não o faça, o equino será considerado “Não 

Participante”.  

6. Caso o proprietário ou treinador que realizou a inscrição não souber, até a hora da declaração de participante PROVISÓRIA, 

qual será o jóquei/driver do equino, deverá declarar na mesma o equino como participante na Declaração de Participante 

PROVISÓRIA, tendo até à hora prevista para a “Declaração de Participante DEFINITIVA” a obrigação de declarar qual será o o 

jóquei/driver do equino. Caso não o faça, o equino será considerado “Não Participante”.  

7. Se não houver um mínimo de 6 inscrições por manga, a organização reserva-se no direito de ou anular a prova ou proceder a 

alteração do grau sem pré-aviso;  

8. Organização poderá abrir novas mangas além do mencionado neste programa, devendo para tal ser divulgado uma 

calendarização específica para estas mangas.  

9. Se houver um número igual ou superior a 13 cavalos declarados participantes para uma manga, esta será decomposta em 

duas partes, sendo esta divisão realizada em função dos pontos obtidos na época, e em caso de empate por sorteio. Equinos não 

participantes no campeonato correrão juntamente com os mais pontuados. A segunda parte será de Grau igual ou inferior ao 

divulgado.  

10. Em caso de sobrelotação em qualquer manga, terão privilégio de acesso os equinos com maior pontuação no Campeonato 

Nacional na época, seguidos dos equinos com mais presenças. Em caso de empate será realizado sorteio.  

11. A tabela de inscrições para este programa será a seguinte:     

Grau 1º Class.
Inscrição e declara 

participante
Forfait

Inscrição e não declara 

participante (não participante)

Inscrição 

suplementar

1 2.000,00 €         200,00 €                       80,00 €      400,00 €                                          500,00 €              

2 1.500,00 €         150,00 €                       60,00 €      300,00 €                                          375,00 €              

3 1.000,00 €         100,00 €                       40,00 €      200,00 €                                          250,00 €              

4 750,00 €            75,00 €                         30,00 €      150,00 €                                          188,00 €              

5 500,00 €            50,00 €                         20,00 €      100,00 €                                          125,00 €              

6 400,00 €            40,00 €                         16,00 €      80,00 €                                            100,00 €              

7 300,00 €            30,00 €                         12,00 €      60,00 €                                            75,00 €                

8 250,00 €            25,00 €                         10,00 €      50,00 €                                            63,00 €                 

 

 
12. Este programa poderá ser alterado pela comissão técnica (CT), sem aviso prévio. Erros e omissões serão resolvidos pela CT.  

 

Inscrições: inscricoes@ligacavaloscorrida.pt 

 


