
 

Keuring KFPS do cavalo Friesian - Brasil 2013 
 
 

Regras Gerais 
 

 Todos os cavalos devem ter o número de registro KFPS.   

 As ferraduras usadas devem ter altura maxima de 8mm e largura máxima de 25mm. 
Rampões e solas especiais não são permitidas no Keuring.   

 Obrigatório atestado de vacinação.  

 Vedado o uso das substâncias consideradas como dopping pela FEI. 

 Marcas e pêlos brancos devem ser comunicados à organização antes da inscrição do 
animal.  

 Ano hípico considerado tem início em 1 de Janeiro.  
 
 

 PROGRAMA DO EVENTO 
 

1. Abertura. 
2. Categoria de potras até 3 anos, Keuring, aprovação e predicatos para éguas, categoria 

de potros, predicato para garanhões.  
3. Campeonatos de Melhor égua e Melhor Garanhão.  
4. IBOP Adestramento. 
5. IBOP Atrelagem.  
6. Avaliação dos candidatos à licença de reprodução. 
7. Clínica ministrada pelos Juízes holandeses. 
8. Curso de pontuação linear.. 

 
 

1. Abertura 
 

 Abertura oficial com discurso do presidente da KFPS.  
 
 

2.  KEURING 
 

Os animais são apresentados aos juízes à mão, ao passo e a trote, e se sua morfologia e 
andamentos permitirem, receberão 1°, 2° ou 3° prêmio, ou predicato STER. 
Os prêmios conquistados e predicatos serão registrados e publicados pela KFPS e, se o 
proprietário desejar, será emitida uma nova via do registro onde conste o novo prêmio. 
 
Regras gerais do Keuring:   

 Os animais são apresentados à mão.  

 Numeração de ambos os lados da cabeçada.  

 Cabeçada branca ou preta, sem focinheira. 

 Apresentadores Na pista podem estar, no máximo 3 pessoas: Uma puxando o animal, 
outra atrás do animal e uma terceira no corner para substituir uma das duas, se 
necessário. O uso do chicote é permitido mas o abuso ou maus tratos geram 
desclassificação.  



 

 Animais com mais de 3 anos devem ser medidos por um oficial do evento no dia do 
Keuring.  
 

 
 
Categorias do KEURING: 

 
1) CATEGORIAS DE POTROS/POTRAS  

 Machos e fêmeas até um ano de idade. 

 Potros ao pé são apresentados junto com suas mães, que devem ser apresentadas à 
mão.  

 Potros desmamados devem ser apresentados à mão. 

 Potros podem ganhar 1°, 2° ou 3° prêmios. 
 

2) Categoria de potros de 1 ano 

 Animais apresentados à mão. 

 Potros machos serão apenas avaliados informalmente pelos juízes e receberão 
comentários e orientações. 

 Fêmeas concorrem à classificação. 
 

      3) Categoria de potros de 2 anos 
Animais apresentados à mão 
Apenas fêmeas concorrem à classificação. 
Machos serão avaliados e comentados pelos juízes. 
 

4) Categoria de éguas do livro de potras 

 Categoria de éguas inscritas no livro de potras VB-M da KFPS.  

 Devem ter 3 anos ou mais. 

 Concorrem aos prêmios e ao predicato STUDBOOK se tiver o mínimo de 1,54m.  

 Se apresentar qualidade excepcional e altura mínima de 1,56m, poderá receber o 
predicato STAR .  

 Se a égua possuir morfologia suficiente para ser STAR, porém seus andamentos forem 
insuficientes, poderá efetuar o teste IBOP no dia seguinte se tiver mais de 4 anos, e se 
receber o mínimo de 6,7 nos andamentos básicos ,sem notas inferiores a 5, receberá o 
predicato.  
 

5) Categoria para éguas STUDBOOK 

 Devem ter no mínimo 3 anos 

 Deve ter o mínimo de 1,56m. 

 Concorrem à premiação de 1°, 2° e 3° prêmios e ao predicato.  

 Se a égua possuir morfologia suficiente para ser STAR, porém seus andamentos forem 

insuficientes, poderá efetuar o teste IBOP no dia seguinte se tiver mais de 4 anos, e se 

receber o mínimo de 6,7 nos andamentos ou mais, sem notas inferiores a 5, receberá 

o predicato. 

6) Categoria de éguas STAR 

 Categoria para éguas já com predicato STAR 
Concorrem à premiação de 1°, 2° e 3° prêmios. 

 Éguas que receberem o 1° prêmio podem, seguindo decisão dos juízes, serem 
convidadas para a avaliação para o predicato CROWN, a ser efetuado mais tarde no 
mesmo dia. 
 

7) Categoria de éguas STAR candidatas para CROWN. (somente sob convite) 
 



 

 Altura mínima 1.58m. 

 Esse predicato é concedido considerando-se o resultado do animal no Keuring e no 
IBOP, realizado no local ou previamente.. 

 Para receber o predicato ao animal deve ter o mínimo de 4 anos.. 

 Quando a égua tiver uma avaliação morfológica bem sucedida, mas o exame 
IBOP/ABFP não tiver sido realizado ou não tiver sido bom o suficiente, a égua receberá 
o título de:  CROWN PROVISÓRIO  até que realize o teste IBOP/ABFP para receber o 
predicato CROWN. 

 NOTA:  um exame IBOP/ABFP bem sucedido significa mínimo de 77 pontos com nota 
media mínima de passo/trote não inferior a 7. Tem como alternativa o predicato 
SPORT.  
 

8) Categoria para éguas CROWN. 

 Concorrem à premiação de 1°, 2° e 3° prêmios. 

 Éguas que conquistarem 1° prêmio podem ser convidadas para a categoria de 
candidatas a MODEL. 
 

9) Categoria de éguas STAR e CROWN para MODEL. (somente sob convite) 

 Idade minima 7 anos. 

 Altura mínima 1.60m. 

 Deve ter parido e desmamado ao menos uma vez. 

 A égua pode receber o predicato MODEL PROVISÓRIO até que faça um IBOPABFP 
suficiente. 
 

10) Categoria para éguas MODEL. 

 Concorrem ao 1°, 2° e 3° prêmio. 

   
11) Categoria de garanhões do livro de potros 

 Garanhões sem título STAR. 

 Altura mínima 1.58m. 

 Idade mínima 3 anos. 

 Não concorrem a prêmios. Somente é dado, ou não, o título STAR. 

 Nota: Se um garanhão apresentar morfologia merecedora do título STAR, mas seus 
andamentos forem insuficientes, o animal pode submeter-se ao exame IBOP no dia 
seguinte, e caso obtenha resultados suficientes, receberá o título STAR,   

 
12) Categoria Especial para garanhões STAR 

 Categoria aberta somente a Garanhões com título STAR. 
 
 

3. Campeonato para melhor fêmea e melhor macho 
 

 Os juízes escolherão os animais que retornarão à pista para que se escolha o Melhor 
Macho e a Melhor Fêmea. 

 

4. EXAME IBOP ADESTRAMENTO E ATRELAGEM 
 

 Idade mínima 4 anos. 

 Não é permitido executar a mesma prova duas vezes no mesmo dia. Uma prova de 
Atrelagem e outra de Adestramento são permitidas.  



 

6.  Avaliação dos garanhões candidatos à licença de reprodução 
  

 

 Uma lista dos garanhões candidatos deve ser enviada à KFPS por seus proprietários até 
9 de outubro. Uma pré-avaliação será feita para cada candidatos assim como seus 
atributos 

 O Processo de seleção inclui os seguintes ítens: 
o Obter o título STAR. 
o 18 X-rays dos membros. (podem ser feitos depois do Keuring) 
o Espermograma. (Pode ser realizado depois do Keuring) 
o Avaliação do Pedigree e grau de consanguinidade. 
o Obtenção de no mínimo 77 pontos no exame IBOP/ABFP, com a média mínima 

de 6,7 para os andamentos básicos.  
o Keuring: Avaliação dos candidatos pelos juízes: 

 Apreciação e avaliação do animal parado em frente aos juízes.  
 1 volta ao passo. 
 2 duas voltas a trote. 
 1 volta ao passo. 
 Deixar a pista, a menos que por ordem em contrário. 

o Dependendo das condições, o júri pode modificar os requisitos.  

 Para o Brasil, provavelmente somente uma licença será concedida.  

 Durante uma reunião depois do Keuring, o júri da KFPS decidirá qual o candidato que 
receberá a licença provisória 

 

 7. Clínica  ministrada pelos juízes KFPS 
 
 

 Os juízes ministrarão uma clínica visando a disseminação do conhecimento em relação 
à raça Friesian. 
 

8. Curso de pontuação linear  
 

 Maximo de 15 pessoas. 
 

   
Vídeo exemplo de apresentação: 
http://www.youtube.com/watch?v=_C_PWTv_Gmc 

http://www.youtube.com/watch?v=_C_PWTv_Gmc

