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CAMPEONATOS GAÚCHOS DE SALTO 2020  
Amador B, Amador A, Amador, Amador Top, 
Mini-Mirim, Pré–Mirim, Mirim, Pré-Júnior, 

Júnior, Young Rider e Cavalos Novos.  
 

16 a 18 de outubro 
 

• 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.   
Aprovado pela FGEE em:02/10/2020 

 1. GENERALIDADES 
1.01     Local: SOCIEDADE HIPICA PORTO ALEGRENSE 
               Estr. Juca Batista, 4931 - Porto Alegre/RS – 91.755-831 
               Telefone: 51 - 32641099 
1.02      Data:  16 a 18 de outubro de 2020 
1.03      Organização: Sociedade Hípica Porto Alegrense 
                Site: www.shpa.com.br 
1.04      Supervisão: Federação Gaúcha dos Esportes Equestres 
                Site: www.fgee.com.br 
1.05      Comissão Organizadora: A diretoria da SHPA 
1.06      Diretor do Concurso: Gustavo Diaz Cardeilhac. 
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 2. CONDIÇÕES GERAIS 
 
Este evento é organizado e julgado de acordo com: 
         -  Estatutos da FGEE; 
         - Regulamento Geral da CBH, edição de 2017; 
        - Regulamento dos Campeonatos Brasileiros 2020;  
         - Regulamento de Salto da CBH, edição 2020; 
         - Regulamento Veterinário da CBH de 2018; 
         - E todas as modificações dos regulamentos citados, publicados neste programa, pela CBH e pela FGEE. 
 

 3. OFICIAIS DO CONCURSO 
 Júri de Campo:  Presidente: Michael Detemple  (RS) 

 Membro: Clarisse Mariante  (RS) 
 Membro: Andrea Tietbohl  (RS) 
  

 Desenhador Percursos: Sr Jorge Lora  (RS) 
 Comissário Chefe:  Luis Alberto Santos  (RS)  

Delegado veterinário: Dr, Lourival Chula 
Atendimento veterinário: Dr. Guilherme de Oliveira 
 
Júri de Apelação: Presidente: Maria Helena Eichler 

                                               Membros: Nelson Limeira Lima 
Paulo Sérgio Mazzardo 

4. CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECÍFICAS 
Pista de Grama. Obs: Se a condição do piso não for favorável, devido a alguma situação climática, 
a Comissão Organizadora poderá transferir as Provas para a Pista Coberta da Sociedade Hípica. 
Pista de Distensão: Pista Coberta 

5. PARTICIPAÇÃO 
 
- Abertos a todas os concorrentes que se enquadram nas categorias em disputa conforme regulamento 
dos Campeonatos Brasileiros de Salto CBH, edição 2018; 
 
- Cada entidade poderá inscrever e participar dos campeonatos de cada categoria com até duas equipes 
de no mínimo 3 e no máximo 4 concorrentes. Os campeonatos por equipes serão realizados com um 
mínimo de duas equipes participantes, representando no mínimo duas entidades distintas. A quantidade 
de atletas individuais é ilimitada; 
 
- Caso as entidades não consigam número suficiente para formar equipes, ou se ainda Cavaleiros 
estejam inscritos sem integrar equipes oficiais representativas de suas entidades, a FGEE formará 
equipes mistas para participarem dos diversos Campeonatos Gaúchos. 
 
- Todos atletas e todos os cavalos devem estar devidamente registrados na FGEE para o ano de 2020; 
 
- Cada atleta poderá participar de uma única categoria nos Campeonatos Gaúchos de Salto, com 
exceção no Campeonato de Cavalos Novos. 
 
- Os cavalos participantes dos campeonatos gaúchos não poderão participar de nenhuma outra prova do 
programa, nem mesmo aqueles cujos campeonatos já tiverem se encerrado na ocasião. 

- CGSCN a participação nas diversas categorias de idades é livre para os cavaleiros.  

- Cavalos Novos, para participarem das provas dos campeonatos a eles reservados nas idades de 4, 5, 
6, 7 e 8 anos, deverão, além de apresentar passaporte completo e em dia (homologado), estar 
registrados na lista de CAVALOS NOVOS da FGEE, ou apresentarem o registro no seu Stud Book. 
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- 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  

- Nas provas reservadas a cavalos novos (CGCN) também poderão participar, fora de concorrência, 
cavalos Brasileiro de Hipismo de qualquer idade, assim considerados: OFF CIRCUIT. Estes animais 
serão premiados em pista, exclusivamente por prova, separadamente da idade da prova. As inscrições 
deverão ser para o Campeonato e não por prova. 
 

ATENÇÃO – REGISTROS NA FGEE PARA 2020 – ATLETAS E CAVALOS: 
Deverão ser feitos exclusivamente através do site www.fgee.com.br., 
sempre o mais tardar até a 3ª feira que antecede o evento. O boleto 
bancário gerado pelo sistema terá sempre vencimento e deverá ser pago 
até a 4 ªfeira que antecede o evento. Pagamentos efetuados após estas 
datas terão seu registro validado somente para o próximo evento. 

 
5.2 Despesas e Vantagens 
Concorrentes e Chefes de Equipe – por conta própria. 

 
Animais - por conta dos concorrentes. TODOS animais participantes dos CGS, 
deverão dar entrada na Sociedade Hípica Porto Alegrense, até 5ª feira, dia 
15 às 14h, e ali permanecerem estabulados durante todo evento. 

 
Tratadores e Motoristas – Por conta própria. 

6. CONDIÇÕES SANITÁRIAS 
 
6.1  Documentação de sanidade dos animais: 
 
Conforme determinação da Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul e da 
Confederação Brasileira de Hipismo – CBH, todos animais, sem exceção, para adentrarem ao recinto do 
evento, deverão estar acompanhados de: 
- Atestado negativo de AIE e Mormo, válido no mínimo até o dia 20.10.2020 
- Guia de transito animal – GTA onde constem os citados exames. 
Os mesmos atestados deverão ser apresentados para os cavalos estabulados normalmente no 
recinto do evento. 
 
6.2  Passaportes dos Animais 
 

6.2.1 Serão exigidos passaportes CBH regionais de todos os animais participantes dos 
Campeonatos Gaúchos. O mesmo será também exigido dos animais participantes de eventuais provas 
estaduais, exceto daqueles que representem a entidade organizadora e lá estejam estabulados 
normalmente. 
 

6.2.2 Os passaportes deverão ser apresentados ao serviço veterinário quando de sua chegada 
ao recinto, e em seguida entregues na secretaria, a fim de receber sua identificação. 
 
6.3  Inspeção do estado físico dos animais participantes dos Campeonatos Gaúchos de Salto:  
Quinta – feira dia 15 – 14.30h às 16h 
Todos animais participantes dos Campeonatos deverão ser apresentados nesta verificação. 
 
6.4  Veterinário de atendimento: Clinica Santos 
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 REGULAMENTAÇÃO 
A regulamentação dos Campeonatos Gaúchos segue a dos Campeonatos Brasileiros das categorias 
correspondentes, com as alterações constantes deste programa. 

 INSCRIÇÕES 
  
Todas inscrições deverão ser feitas EXCLUSIVAMENTE através de rotina disponível no site 
da SHPA = www.shpa.com.br. 
 
Elas se encerram na 4ª feira, dia 14 de outubro. 
 
NÃO HAVERÁ INSCRIÇÕES FORA DE PRAZO PARA OS CAMPEONATOS GAÚCHOS. 
 
 

           Taxas: 
 Participação:  

Campeonatos GAÚCHOS – R$ 350,00 por conjunto/Campeonato 
Participação Cavalos Novos “Off Circuit” – 200,00 

 Estabulagem Campeonato: R$ 250,00/campeonato 
 Recursos para o Campeonato: depósito de R$ 300,00. 

 DIVERSOS 

 Ambulância: haverá plantão 
9.2.  Ferrador: haverá plantão, sendo que todas as despesas correm por conta dos concorrentes; 
9.3  Ganchos de Segurança:  
Estão disponíveis em quantidade suficiente.  
Fabricante: CARO – Cardinali & Rothenberger GmbH, GER  
9.4  Equipamento de cronometragem: 
Fabricante: ALGE – TIMING, modelo TdC8001;  

Células fotoelétricas RLSN1d e transmissores TED. 

 PREMIAÇÃO 

 Final do Campeonato 
 Troféus / medalhas aos Campeões, Vice-Campeões e terceiros colocados nas diversas 
categorias. 
 Faixa para o Campeão de cada categoria. 
 Capa para o cavalo Campeão 

 Equipes 
 Medalhas aos integrantes das equipes Campeãs, Vice-Campeãs e terceiras colocadas. 

 De pista nas provas qualificativas 
 Medalhas e escarapelas na proporção de uma premiação para cada 4 conjuntos 
participantes, no máximo 5.  

 – Demais provas 
- Medalhas e escarapelas aos cinco melhores classificados. 
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PROGRAMAÇÃO TÉCNICA 
 
NOTA –Os Horários para as provas serão confirmados no site da FGEE, e da Sociedade Hípica 
Porto Alegrense na quinta – feira, dia 15 de outubro. 
 
Os reconhecimentos de percursos terão sempre um prazo de 20 min, terminado este prazo 
número 1 a pista. Portanto, aqueles cavaleiros no início das ordens de entrada e que assim 
desejarem deverão iniciar seu aquecimento antes mesmo do reconhecimento de percurso 

 
 

SEXTA – FEIRA – dia 16/10/2020 
 
 
Treinos Facultativos: 
8h as 8.30h – 1.20m – Pré-Junior / Júnior / young Riders + Amador Top + CN 7 e 8  
8.30h – 9:00h - 1,10m – Mirim + Amador + CN 6 anos 
9.00h – 09.30h - 1,00m – Pré-Mirim + Amador A + CN 5 anos 
9.30h – 10:00h - 0,90m – Mini mirim + Amador B + CN 4 anos 
 
11:30 - RECONHECIMENTO EM CONJUNTO PROVAS 01, 02, 03 
 
12.00h  
Prova 01- - 1ª qualificativa 1.30m, Amador Top, Pré-Júnior e Cavalos Novos 7 anos e Off Circuit. 
Característica ao cronômetro. 
 
- A seguir 
Prova 02 - 1ª qualificativa 1.35m, Júnior e Cavalos Novos 8 anos e Off Circuit. Característica ao 
cronômetro. 
 
- A seguir 
Prova 03 - 1ª qualificativa 1.40m, Young Riders. Característica ao cronômetro. 
RECONHECIMENTO EM CONJUNTO PROVAS 04 e  05 
 
- A seguir 
Prova 04 - 1ª qualificativa 1.20m, Amador, Mirim e Cavalos Novos 6 anos e Off Circuit. Característica ao 
cronômetro. 
 
- A seguir 
Prova 05 - 1ª qualificativa 1.10m, Amador A e Pré-Mirim (ao cronômetro). Cavalos Novos 5 anos e Off 
Circuit (ao Tempo Ideal) 
 
- A seguir 
Prova 06 - 1ª prova qualificativa 1.00m, Amador B (ao cronômetro). Mini Mirim e Cavalos Novos 4 anos e 
Off Circuit (ao Tempo Ideal). 
   
               

SÁBADO - dia 17/10/2020 

08:30h – 2 ª prova qualificativa e final por equipes Amador B 1.00 m, Dois Percursos idênticos, segundo 
ao cronômetro. Mini Mirim, Cavalos Novos e Off Circuit, dois Percursos idênticos, segundo no Tempo 
ideal. 
 
10.45h - 2ª qualificativa e final por equipes Amador A e Pré Mirim 1.10m, Dois Percursos idênticos, 
segundo ao cronômetro. Cavalos Novos 5 anos e Off Circuit, Dois Percursos idênticos, segundo ao 
Tempo Ideal. 
 
12.30h – 2 ª Prova qualificativa e final por equipes Amador, Mirim, CN 6 anos e Off Circuit 1.20m, Dois 
Percursos idênticos, segundo ao cronômetro Amador. 
 
14.30h - 2 ª Prova qualificativa e final por equipes Amador Top, Pré Junior, CN 7 anos e Off Circuit 
1.30m, Dois Percursos idênticos, segundo ao cronômetro amador Top. 
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15:45h - 2ª Prova qualificativa e final por equipes Junior, CN 8 anos e off Circuit 1.40m, Dois Percursos 
idênticos, segundo ao cronômetro. 
Intervalo de 5min após passagem Cavaleiros Categ. Junior e CN 8 anos, para aumentar os obstáculos 
em 5cm. 
- 2ª Prova qualificativa para Young Riders, Dois Percursos idênticos, segundo ao cronometro. 
 
 
 
  DOMINGO - dia 18/10/2020  

8:30h -  Final CGS 1.05m, Amador B (ao cronômetro). Mini Mirim e Cavalos Novos 4 anos e Off Circuit 
(ao Tempo Ideal). 
 
A seguir - Final CGS 1.15m Amador A e Pré-Mirim (ao cronômetro). Cavalos Novos 5 anos e  Off Circuit 
(ao Tempo Ideal) 
 
10.30h -  Final CGS 1.25m, Amador, Mirim e Cavalos Novos 6 anos e Off Circuit. Característica ao 
cronômetro. 
 
A seguir - Final CGS 1.35m Amador Top, Pré-Júnior e Cavalos Novos 7 anos e Off Circuit. 
Característica ao cronômetro. 
 
 
12.30h -  Final CGS 1.45m Junior, Cavalos Novos 8 anos e Off Circuit. Característica ao cronômetro. 
 
A seguir - Final CGS 1.50m Young Riders. Característica ao cronômetro. 
 
 
                Os percursos de desempate para o Campeonato poderão ser diferentes conforme critério do 
desenhador, por serem desempates com características distintas 
 
 

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.  
 
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.  
 



                     
 
 
 
 

 

CAMPEONATOS GAÚCHOS DE SALTO 2020 
Mini-Mirim, Pré-Mirim, Mirim, Pré Junior, 

Junior, Young Rider 
Regulamentação das Provas 

 

Categorias / 
Provas 

Mini-Mirim Pré-Mirim Mirim Pré Junior Júnior Young 
Rider 

1ª prova       
julgamento “A” Art. 

238.5.1 
Tempo ideal. 

“A” 238.2.1. “A” 238.2.1. “A” 238.2.1. “A” 238.2.1. “A” 238.2.1. 

altura máx. m 1,00 1,10 1,20 1,30 1,35 1,40 
rio máx. m NT NT NT NT NT NT 
liverpool NT Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional 

       
       
       

2ª prova       
julgamento “A” 238.1.1. “A” 238.1.1. “A” 238.1.1. “A” 238.1.1. “A” 238.1.1. “A” 238.1.1. 

altura máx. m 1,00 1,10 1,20 1,30 1,35 1,40 

rio máx. m NT NT NT NT Opcional Opcional 
liverpool NT Obrigatório Obrigatório Obrigatório Obrigatório Obrigatório 

       
2º percurso Idêntico Idêntico Idêntico Idêntico Idêntico Idêntico 

altura máx. m       
       

3ª prova        
julgamento “A” 238.5.1. “A” 238.2.1. “A” 238.2.1. “A” 238.2.1. “A” 238.2.1. “A” 238.1.1. 

altura máx. m 1,05 1,15 1,25 1,35 1,40 1,45 
rio máx. m NT NT NT NT Obrigatório Obrigatório 
liverpool NT Obrigatório Obrigatório Obrigatório Opcional Opcional 

       
Velocidade 

m/min 
350 350 350 375 375 375 

       
Desempate 

(títulos) 
“A” 238.5.1 
tempo ideal 

“A” 238.2.1 
cronômetro 

“A” 238.2.1 
cronômetro 

“A” 238.2.1 
cronômetro 

“A” 238.2.1 
cronômetro 

“A” 238.2.1 
cronômetro 

altura máx. m 1,05 1,15 1,25 1,35 1,40 1,45 



CAMPEONATOS GAÚCHOS DE SALTO 
2020 

AMADORES  
Regulamentação das Provas 

 

 

 

 

 
 

CATEGORIAS / 
PROVAS 

AMADORES B 
 

AMADORES A 
 

AMADORES  
 

AMADORES TOP  

1ª prova     

julgamento Amador 
“A” 238.2.1. 
Cronômetro 

  

“A” 238.2.1.  
Cronômetro  

“A” 238.2.1. 
cronômetro 

“A” 238.2.1. 
cronômetro 

altura máx. m 1,00 1,10 1,20 1,30 
rio máx. m NT NT NT NT 
liverpool NT Opcional Opcional Opcional 

     
2ª prova  

(2 percursos) 
    

julgamento “A” 238.1.1. “A” 238.1.1. “A” 238.1.1. “A” 238.1.1. 
altura máx. m 1,00 1,10 1,20 1,30 

rio máx. m NT NT NT NT 
liverpool NT opcional opcional opcional 

     
2º percurso Idêntico Idêntico Idêntico Idêntico 

     
3ª prova  

(1 percurso) 
    

julgamento “A” 238.2.1. “A” 238.2.1. “A” 238.2.1. “A” 238.2.1. 
altura máx. m 1,05 1,15 1,25 1,35 

rio máx. m NT NT NT NT 
liverpool NT Obrigatório Obrigatório Obrigatório 

     
Velocidade 

m/min 
350 350 350 350 

     
Desempate 

(títulos) 
Cronômetro  Cronômetro    cronômetro cronômetro 
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2020 

Cavalos Novos 
Regulamentação das Provas 

 

 

 

 

 
 

CATEGORIAS / 
PROVAS 

CN 4 anos CN 5 anos CN 6 anos  CN 7 anos         CN 8 anos  

1ª prova      

julgamento  “A” 238.5.1. 
Tempo Ideal  

“A” 238.5.1.  
 Tempo Ideal 

“A” 238.2.1. 
cronômetro 

“A” 238.2.1. 
cronômetro 

“A” 238.2.1. 
cronômetro 

altura máx. m 1,00 1,10 1,20 1,30 1,35 
rio máx. m NT NT NT NT NT 
liverpool NT Opcional Opcional Opcional Opcional 

      
2ª prova  

(2 percursos) 
     

julgamento “A” 238.5.1. “A” 238.1.1. “A” 238.1.1. “A” 238.1.1. “A” 238.1.1. 
altura máx. m 1,05 1,10 1,20 1,30 1,35 

rio máx. m NT NT NT NT NT 
liverpool NT opcional opcional opcional opcional 

      
2º percurso NT Idêntico Idêntico Idêntico Idêntico 

      

3ª prova  
(1 percurso) 

     

julgamento  “A” 238.1.1. “A” 238.1.1. “A” 238.1.1. “A” 238.1.1. 
altura máx. m  1,15 1,25 1,35 1,40 

rio máx. m  NT NT NT NT 
liverpool  Obrigatório Obrigatório Obrigatório Obrigatório 

      
Velocidade 

m/min 
 350 350 350 350 

      
Desempate 

(títulos) 
Tempo Ideal   Tempo Ideal  cronômetro cronômetro cronômetro 
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