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COPA BH  

PROVA INTERCLUBES 

19 de setembro de 2020 

- Local: Centro Hípico Lacan  

Rua Schneider, 697. POA/RS 

- Informações: 

- Desenhador de Percurso: Ivan Tagle / André Porto 

- Júri de Campo: Júlio Pereira / Clarisse Ramos / Taciane Ribeiro 

 - Uniforme: completo 

- Premiação de Pista: medalhas para os 4 melhores colocados em cada prova 

- Inscrições: 

Devem ser enviadas por e-mail ou whatsapp até sexta-feira – 11 horas 

e-mail: lacan@chlacan.com.br ou (51)98026-28-14 

- Valor:  

* Copa BH - R$60,00 por conjunto/ por prova 

* Provas Abertas – R$50,00 por conjunto/ por prova 

 

PROGRAMAÇÃO: 

8:30 h - 30 min. de reconhecimento de percurso  - 9:00 h – início da prova  

- Prova 1 – 1,30m – CN 07/08 anos + ABERTA - Desempate imediato  

A seguir – 30 min. de reconhecimento de percurso conjunto para 0,90 m, e 1,00m  

- Prova 2 – 0,90m – Tempo ideal 
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- Prova 3 – 1m – CN 04 ANOS + ABERTA – Tempo Concedido para os 
Cavalos Novos e Tempo Ideal para Prova Aberta 

A seguir - 20 min. de reconhecimento de percurso conjunto para 1,10m e 1,20m 

- Prova 4 – 1,10m – CN 05 anos + ABERTA – Tempo Concedido para 

Cavalos Novos e Desempate Imediato para Prova Aberta 

- Prova 5 - 1,20m – CN 06 anos + ABERTA – Desempate Imediato  

- Após a última prova a pista principal ficará liberada para utilização dos 

participantes por 1 hora. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROTOCOLO PARA CONCURSOS HÍPICOS – FGEE  - COVID-19 

• TODOS os presentes no evento devem usar máscaras de proteção. 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. Em eventos que 
tenham mais de um dia, os testes devem ser diários, e as pulseiras devem ter cores diferentes para cada dia 
de evento. 

• Liberar no local do evento somente atletas inscritos, sem acompanhantes. No caso dos menores 
de idade, será autorizada a entrada de um acompanhante. Também será permitida a entrada do tratador, 
veterinário, ferreiro e técnico.   

• Caso a entidade tenha arquibancada, fazer marcações respeitando 2m de distância entre as pessoas. 
• Na pista de distensão permitir somente a entrada de 4 conjuntos. 
• 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. 
• Não permitir serviço de buffet para alimentação no evento. Evitar aglomerações nos locais de 

alimentação como Cantinas, Bares e Restaurantes. Colocar marcações no chão indicativas de distanciamento 
para mesas, cadeiras e filas. 

• Entidades que tiverem condições poderão transmitir seu evento on line. 
• Limite máximo de integrantes do Júri de Campo é de 3 (três) pessoas. Todos devem usar máscara de 

proteção, e evitar compartilhar equipamentos. 
• Restringir o livre acesso na área de estabulação apenas para cavaleiros, treinadores, veterinários e 

funcionários. 
• 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. 
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