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CCSSEE  RREEAABBEERRTTUURRAA  EE  SSEELLEETTIIVVAASS  PPAARRAA  AASS  CCAATTEEGGOORRIIAASS::  AAMMAADDOORR,,  MMAASSTTEERRSS,,  

AAMMAAZZOONNAASS  EE  CCAATTEEGGOORRIIAASS  DDEE  BBAASSEE  

  

PPRROOGGRRAAMMAA  
  

Aprovado pela FGEE em: 24 de agosto de 2020. 
 

1. INFORMAÇÕES GERAIS: 

  

1.1 Local: Sociedade Hípica Porto Alegrense 

Estrada Juca Batista, nº 4931, bairro Belém Novo – CEP 91755-831 – Porto Alegre, 

RS, fone (51) 3264-1099, e-mail: gerencia@shpa.com.br 

1.2 Data: DDiiaass  2299  ee  3300  ddee  aaggoossttoo  ddee  22002200.. 

1.3 Federação: Federação Gaúcha dos Esportes Equestres. 

 

2. PROTOCOLO A SER SEGUIDO DURANTE O EVENTO, A RESPEITO DO COVID-19: 

2.1 Dos Participantes: 

 TODOS os presentes no evento devem usar máscaras de proteção facial. 

Quando montados o uso da máscara não é obrigatório.  

 É obrigatório fazer o teste de febre em TODOS que adentrarem ao recinto. 

Aqueles tiverem a temperatura aferida, e estiverem dentro dos padrões exigidos, receberão 

uma pulseira de identificação, que comprovará a realização do teste. Todos os presentes no 

evento devem usar a pulseira. No dia seguinte, a pulseira será trocada. 

 NÃO haverá assistência no local do evento. Terá somente atletas inscritos, E 

SOMENTE 01 (UM) ACOMPANHANTE. Também será permitida a entrada do tratador, 

veterinário, ferreiro e técnico. 

 Na pista de distensão SERÁ permitido somente a entrada de 4 conjuntos, e na 

pré-distensão mais 4 conjuntos. 

 Nos reconhecimentos de percurso procurar manter a distância de 2m entre as 

pessoas, evitando aglomerações. 

 Solicitamos que pessoas doentes ou com sintomas gripais não participem dos 

eventos, não tenham contato com os animais e deleguem os cuidados e treinamentos dos 

mesmos a terceiros. 

2.2 Da SHPA: 

 Caso a entidade tenha arquibancada, fazer marcações respeitando 2m de 

distância entre as pessoas 
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 Ter a disposição água, sabão e álcool gel para todos os presentes em locais 

de fácil acesso e trânsito de pessoas, e principalmente, na área das baias.  

 Garantir que as instalações, especialmente de banheiros, sejam regularmente 

limpas, com limitação de acesso. O uso de vestiários não está permitido. 

 Restringir o livre acesso na área de estabulação apenas para cavaleiros, 

treinadores, veterinários e funcionários. 

 Terá fiscais em número suficiente, para apoio e informações aos participantes, 

com relação ao COVID-19. 

 

3. OFICIAIS DO EVENTO: 

3.2. Júri de Campo:  Presidente: Michael Detemple  (RS) 
 Membro: Clarisse Mariante  (RS) 
 Membro: Andrea Tietbhol  (RS) 
 

3.2 Desenhador Percursos: Sr Gustavo Dias  (RS) 

3.3 Comissário Chefe:  Luis Alberto Santos  (RS)  

3.4 Delegado veterinário: Dr, Lourival Chula   

3.5 Atendimento veterinário: Dr. Guilherme de Oliveira  
    

4. CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECÍFICAS 

        4.1 Pistas de Competição: Pista de Grama “conforme as condições do piso”. Caso a 
pista de grama, não possibilite segurança ao Cavalo e ao Atleta, o Campeonato será 
realizado na Pista Coberta. 

        4.2 Pistas de aquecimento: Pista Coberta 

 4.3 Ganchos de Segurança: Fabricante: CARO GmbH, GER 

4.4 Equipamento de cronometragem: Fabricante: ALGE – TIMING, modelo 
TdC8001; Células fotoelétricas RLSN1d e transmissores TED. 

 

5. PARTICIPAÇÃO: 
5.1 Poderão participar das provas deste evento representantes das entidades 

filiadas e convidadas da FGEE devidamente registrados nesta para 2020. 
5.2 Todos cavalos, para participarem das competições deste concurso, deverão 

estar devidamente registrados na FGEE para a temporada de 2020. 
5.3 Cada cavaleiro poderá participar com até 3 cavalos nas provas abertas e 

com até 2 cavalos nas provas de categorias e/ou Grupos, exceto para Cavalos Novos que é 
livre. 

5.4 Cada cavalo poderá participar de 2 provas no máximo por dia, e em no 
máximo três provas ao longo de todo evento. 

5.5 Haverá premiação especial, “troféu ao melhor Cavalo Novo”, no 

somatório dos 02 (dois) dias da competição, 29 e 30 de agosto. 

5.6 Premiação em espécie ou em brindes, mais troféus, será de acordo com 

o somatório dos 02 (dois) dias da competição, 29 e 30 de agosto. 

5.7 O campeão dos Grupos A, I, II, III, aberta de 1.30m, e aberta de 1.40m, 

será aquele conjunto que terminar os 03 (três) percursos do Campeonato, com o 

menor número de faltas. Em caso de empate em faltas, o Campeão será o conjunto do 

“menor tempo, do segundo percurso do GP, do segundo dia”. 
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5.8 O segundo percurso do GP da Prova nº 06 (seletiva + aberta + CN 7 e 8 
anos), será na altura de 1,35m. 

5.9 Conjunto inscrito em uma Série ou Grupo que já tenha saltado uma 

Prova, poderá “trocar” de Série ou Grupo” no mesmo dia ou para o 2º dia”, PORÉM 

sua participação passará a ser “Hour Concours”, portanto não concorrerá aos títulos 

gerais. 

5.10 Ordens de entrada: 

1º dia: Sorteio 

2º dia GP: Ordem inversa da classificação do 1º dia. 
  

- Idades dos cavalos para temporada 2020 são:  
CN 04 anos – nascidos entre 01/08/2015 a 31/07/2016 
CN 05 anos – nascidos entre 01/08/2014 a 31/07/2015 
CN 06 anos – nascidos entre 01/08/2013 a 31/07/2014 
CN 07 anos – nascidos entre 01/08/2012 a 31/07/2013 
CN 08 anos – nascidos entre 01/08/2011 a 31/07/2012 
 

6. INSCRIÇÕES 
 

6.1 Todas inscrições deverão ser feitas EXCLUSIVAMENTE através de rotina 

disponível no site da SHPA = www.shpa.com.br.  

 

Elas se encerram na sexta-feira, 28 de agosto às 15hs. 

 
Após este prazo, inscrições serão consideradas “fora do prazo” e se aceitas pela 

entidade organizadora, deverão ser feitas diretamente na secretaria da entidade, até a 
abertura da pista para reconhecimento, mediante pagamento de 50% de multa sobre a taxa 
de inscrição abaixo estipulada. Estes concorrentes serão sempre incluídos no início de cada 
ordem de entrada. 

 

 6.2 Das taxas: 
 Inscrição: 

a. PROVAS Nº 01, 02, 07 e 08 (1,30m e 1,40m): R$ 160,00 por conjunto /por prova 

b. PROVAS de 1m a 1,20m: R$ 130,00 por conjunto /por prova 

c. PROVA de 0,90: R$ 100,00 

d. PROVAS DE CAVALOS NOVOS: R$ 70,00 por conjunto /por prova, desde que NÃO 

concorra aos Prêmios ofertados, seja espécie ou em brindes. Se o cavaleiro com 

Cavalo Novo, desejar concorrer a premiação, deverá efetuar antes do início do 

Campeonato, o pagamento do valor atual das Séries ou Grupos.  

 

Obs: Conjuntos inscritos nos dois dias do Campeonato, a taxa de inscrição para o 

segundo dia terá 20% de desconto, isto é, será de R$ 256,00 para as provas nº 01, 02, 06 e 

07; R$ 208,00 para as provas de 1m a 1,20m, e de R$ 112,00 para as provas de cavalos 
novos.          

     

 Estabulagem  

- R$ 80,00 / pernoite: SOMENTE MEDIANTE SOLICITAÇÃO JUNTO COM A 

INSCRIÇÃO. 

- R$ 20,00 a permanência em cocheira, SOMENTE no turno da Prova. 

http://www.shpa.com.br/
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 Observações: Taxas de inscrição e de estabulagem pagas e não utilizadas (não 
comparecimento ao evento) serão devolvidas caso o forfait for informado formalmente (e-
mail ou carta) à secretaria do evento até o dia 30 de agosto;  

 - Forfaits Veterinários, apresentados ao Júri de Campo até uma hora antes do início 
da respectiva prova, já aprovados pelo Delegado Veterinário, terão suas taxas de inscrição 
também devolvidas. 
 

7. ASPECTOS DE SAÚDE 

7.1 Humano: Haverá ambulância para primeiros socorros de urgência; 

7.2 Veterinário: 
 Todos animais, para entrarem na Sociedade Hípica Porto Alegrense, deverão ter 

Passaportes, no mínimo Regionais, em dia (homologados), e nestes, registradas as 
vacinações válidas contra INFLUENZA EQUINA e ENCEFALOMIELITE LESTE E 
OESTE. Deverão ainda estarem acompanhados da GTA (Guia de Transito Animal), 
de exame negativo de AIE e resultado de exame de fixação de complemento para 

MORMO, ambos dentro de seu prazo de validade de 6 meses, findando no mínimo 
até 30 de agosto de 2020. 

 Os passaportes devem acompanhar os cavalos e serem entregues na secretaria 

do evento para verificação caso solicitados. 
 Haverá durante todo evento plantão de Veterinário e Ferrador, correndo eventuais 

despesas por conta dos interessados. 

 

8. CHEGADA e SAÍDA DOS ANIMAIS 

8.1 Não tem data restritiva para a chegada, desde que seja em horário de expediente 
da SHPA. Fora do horário, deverá ser informado com antecedência a gerência da SHPA, 
através do e-mail gerencia@shpa.com.br ou pelo fone (51) 3264-1326. 

8.2 AASS  OORRDDEENNSS  DDEE  SSAAÍÍDDAA  DDEEVVEEMM  SSEERR  RREETTIIRRAADDAASS  NNAA  SSEECCRREETTAARRIIAA  DDOO  

CCLLUUBBEE  AATTÉÉ  AASS  1111hhss  DDOO  DDIIAA  113300––  ddoommiinnggoo..  OO  NNÃÃOO  CCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO  DDEESSTTEE  PPRRAAZZOO,,  

IIMMPPLLIICCAARRÁÁ  NNAA  NNÃÃOO  LLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  DDAA  SSAAÍÍDDAA  DDOO  CCAAVVAALLOO  DDOO  CCLLUUBB.. 

 

 9. DIVERSOS 

9.1 Premiação: 

a. DE PISTA (medalhas): Em cada prova haverá uma premiação de pista em 
medalhas, à razão de 1 medalha para cada 05 (cinco) conjuntos efetivamente participantes 
em cada prova. 

b. GERAL: Haverá premiação DE PÓDIO, para os melhores resultados, dos 2 (dois) 

dias das Seletivas, e dos Grupos, TROFÉU para o Campeão de cada Seletiva; em 
“espécie” para as provas de 1.30m e 1.40m; e em brindes (o vencedor, se for de seu 
interesse, poderá efetuar a troca do brinde, por outro produto de IGUAL valor na mesma loja 
que foram adquiridos os brindes, ou assume a diferença do custo de algum produto de 
maior valor) “somente” para os Grupos I, II, III, nas Provas de 1m, 1,10m e 1,20m, da 
seguinte forma: 

 

1,30m Prova Aberta com Grupo IV (somatório dos 2 dias) 
1º Lugar -  R$ 1.000,00 
2º Lugar – R$ 750,00 
3º Lugar – R$ 550,00 

Grupo IV (premiação adicional) 

mailto:gerencia@shpa.com.br


                            

       5 

1º Lugar – Liga de trabalho Fouganza 
Medalhas adicionais CN 7 e 8 anos 
Troféu ao Campeão da série Geral com o Grupo 
Troféu ao CN 7 e 8 anos, Vencedor da Geral 
 

Grupo III exclusivamente - (1,20m) (somatório dos 2 dias) 
1º Lugar - capacete ajustável Fouganza 
2º Lugar – Cabeçada com rédeas Fouganza 
3º Lugar – Culote Fouganza 
Troféu ao Campeão do Grupo 
Troféu ao CN 6 anos – somatório dos dois dias de concurso 
 

Grupo II exclusivamente - (1,10m) (somatório dos 2 dias) 
1º Lugar - Cabeçada Fouganza 
2º Lugar – Culote Fouganza 
3º Lugar – Manta Fouganza 
Troféu ao Campeão do Grupo 
Troféu ao CN 5 anos – somatório dos dois dias de concurso 

 

Grupo I e Grupo A – (1m) (somatório dos 2 dias) 

1º Lugar - Culote Fouganza 
2º Lugar – Manta Fouganza 
3º Lugar – Liga de descanso Fouganza 
Troféu para o Campeão dos Grupos 
Troféu ao CN 4 anos – somatório dos dois dias de concurso 
 

9.2 Seguros: Todos os proprietários e competidores são pessoalmente 
responsáveis por danos causados a terceiros por seus empregados, seus representantes ou 
seus cavalos. Por isso, recomenda-se a contratação de seguro contra terceiros. 

 

9.3 Organização do evento: Em circunstâncias excepcionais, com a aprovação do 
Delegado Técnico (se houver), do Presidente do Júri de Campo, o CO poderá modificar o 
presente programa, a fim de fazer ajustes em face a situações oriundas de uma omissão ou 
de circunstâncias não previstas. Tais modificações serão comunicadas à FGEE pelo 
Presidente do Júri de Campo, bem como a todos concorrentes e oficiais com a maior 
brevidade. 

 

9.4 Fiscalização dos Comissários: Controle de ligas, caneleiras e boleteiras 
poderá ser feito em todo cavalo participante, a exclusiva decisão e critério do Comissário 
Chefe, do Júri de Campo ou do Delegado Veterinário. 
 
 

            

10. PROGRAMAÇÃO TÉCNICA 
Atenção que os horários indicativos de NÃO ANTES, são exclusivamente para dar 

comodidade aos cavaleiros, pois indica o horário mínimo que sua prova poderá ter início. 
MAS O INÍCIO DE CADA PROVA, DEPENDE DO NÚMERO DE CONJUNTOS INSCRITOS 
PARA AS DIVERSAS COMPETIÇÕES. 
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10.1 PRIMEIRO DIA:     Sábado – 29/08/20.                                                                                                                             

 
Os dois dias de competição, serão válidos para as seletivas das categorias de 

Amazonas, Amadores e Maters, e ainda para as Provas Abertas (1,30m e 1,40m) e para os 
Grupos (1m, 1,10m e 1,20m). 
 

Os horários indicativos de NÃO ANTES, são exclusivamente para dar comodidade 
aos cavaleiros, pois indica o horário mínimo que sua prova poderá ter início. Porém, o início 
de cada prova, depende do número de conjuntos inscritos para as diversas competições. 
 

- Reconhecimento Prova nº 01                                     08:30h 

- Prova nº 01 – Seletiva + aberta + CN 7 e 8 anos                                                     09:00h 

Obstáculos: 1,30m 

Características: Ao cronômetro, Vel. 350m/min, art. 238.2.1 

                    

- Não antes das 09:40h – 20 min de Reconhecimento único e conjunto, para as Prova 

nº 02 e nº 03, imediatamente nº 01 na pista.                    

- Prova nº 02 – Seletivas + Aberta + Grupo III + CN de 6 anos                   A seguir 

Obstáculos: 1,20m 

Características: ao cronômetro, Vel. 350m/min, art. 238.2.1 

 

- Prova nº 03 – Seletivas + Aberta + Grupo II + CN 5 anos            A seguir 

Obstáculos: 1,10m 

Características: ao cronômetro, Vel. 350m/min, Art. 238.2.1 
 

- Não antes das 12:00h – 20 min de Reconhecimento único e conjunto, para as Prova 

nº 04 e nº 05, e imediatamente nº 01 na pista. 

 

- Prova nº 04 – Seletiva + Aberta + Grupo A + Grupo I + CN 4 anos          A seguir 

Obstáculos: 1,00m 

Características: Tabela A, tempo ideal –sem desempate - art. 236.2.2, vel. 350m/min 
 

- Prova nº 05 – Aberta                 A seguir 

Obstáculos: 0,90m 

Características: Tabela A, tempo ideal – sem desempate, art. 236.2.2, vel. 350m/min 
 

 

10.2 SEGUNDO DIA:  Domingo – 30/08/20                                                                          

 

As premiações em espécie da prova nº 06, será para a classificação geral de todos os 

conjuntos participantes da prova. (Os cavalos novos que desejarem concorrer ao prêmio 
em espécie, deverão pagar taxa de inscrição normal da Série ou Grupo) 

 

- Reconhecimento de percurso Prova nº 06.              08:00h 

- Prova nº 06 – GP seletiva + aberta + CN 7 e 8 anos.              08:40h  

Obstáculos: 1º Percurso 1,30m.  Segundo Percurso 1.35m. 

Características: Duas Voltas Art. 273.3.3.2, Vel. 350m/min 
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APÓS AS PROVAS nº 06, PREMIAÇÃO DE PISTA AOS VENCEDORES DO DIA, E DE 
PÓDIO AOS VENCEDORES DA SELETIVA, e MELHOR CAVALO NOVO 7 e 8 ANOS. 

 

Não antes das 09:40h – 20min de Reconhecimento de percurso, para a Prova nº 07, e 

imediatamente número 1 na pista. 

 

Prova nº 07 – GP Seletiva + Aberta + Grupo A + Grupo 1 + CN 4 anos                   A seguir 

Obstáculos: 1,00m 

Características: Duas Voltas Art. 273.3.3.2, Vel. 350m/min, segunda volta ao tempo ideal, 
art. 236.2.2, vel. 350m/min 
 
APÓS A PROVA nº 07, PREMIAÇÃO DE PISTA AOS VENCEDORES DO DIA, DE PÓDIO 
AOS VENCEDORES DAS SELETIVAS, e MELHOR CAVALO NOVO 4 ANOS. 
 

Não antes das 11:40h – 20 min de Reconhecimento de percurso único e conjunto, e 

imediatamente número 1 na pista, para as provas nº 08 e nº 09.  
 

Prova nº 08 – GP Seletiva + Aberta + Grupo II + CN 5 anos                    A seguir 

Obstáculos: 1,10m 

Características: Duas Voltas Art. 273.3.3.2, Vel. 350m/min 
 
APÓS A PROVA nº 08, PREMIAÇÃO DE PISTA AOS VENCEDORES DO DIA, DE PÓDIO 
AOS VENCEDORES DAS SELETIVAS, e MELHOR CAVALO NOVO 5 ANOS. 
 

Prova nº 09 – 1,20m – GP seletiva + Aberta + Grupo III + CN 6 anos         A seguir 

Obstáculos: 1,20m 

Características: Duas Voltas Art. 273.3.3.2, Vel. 350m/min 
 
APÓS A PROVA nº 09, PREMIAÇÃO DE PISTA AOS VENCEDORES DO DIA, DE PÓDIO 
AOS VENCEDORES DAS SELETIVAS, e MELHOR CAVALO NOVO 6 ANOS. 

 
 
 

CÓDIGO DE CONDUTA DA FEI 
 

1. Em todos os esportes equestres o CAVALO tem que ser considerado a figura mais importante.  
 
2. O bem estar do CAVALO tem que estar acima da necessidade dos Organizadores, Patrocinadores e Oficiais.  
 
3. Todo manejo e tratamento veterinário tem que assegurar a saúde e o bem-estar do CAVALO.  
 
4. Os mais altos padrões de nutrição, alimentação, saúde, higiene e segurança tem que ser incentivados e 
mantidos em qualquer situação.  
 
5. Durante o transporte, adequadas provisões têm de ser providenciadas para assegurar a ventilação, 
alimentação (bebida e comida) e manter as condições de saúde do organismo do CAVALO.  
 
6. Tem de se dar ênfase na crescente educação de treinamento, nas práticas equestres e na promoção de 
pesquisas científicas da saúde equina.  
 
7. No interesse do CAVALO, a aptidão e competência do cavaleiro tem que ser considerada como essencial.  
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8. Todos os métodos de treinamento e equitação consideram o CAVALO como um “ser vivo” e não pode incluir 
qualquer técnica considerada como abusiva pela FEI.  
 
9. As Confederações Nacionais tem que estabelecer controles adequados para que todas as pessoas de sua 
jurisdição respeitem a segurança do CAVALO.  
 
10.As regras, regulamentações nacionais e internacionais do esporte equestre a respeito da saúde e segurança 
do CAVALO tem que ser aderidas não só nos concursos nacionais e internacionais, mas também nos 
treinamentos. As regras e regulamentações das competições tem que ser revisadas constantemente para 
garantir sempre a segurança. 


