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CAMPEONATO GAÚCHO DE ADESTRAMENTO 2020 
CAMPEONATO GAÚCHO DE ESCOLAS DE ADESTRAMENTO 2020 
 
Aprovado pela FGEE em  29 de setembro de 2020 
 
 

Dada a atual situação da Covid-19, observe que a aprovação do programa 
pela  FGEE não deve ser tomada como uma garantia absoluta de que o 

evento definitivamente será realizado. A decisão de realização do evento 
deve ser tomada pelo Comitê Organizador e pela Federação Estadual em 

estreita consulta com as autoridades de Saúde Pública Estadual e 
Municipal.  

É de responsabilidade de cada participante verificar o status do evento 
antes de planejar sua viagem. 

 

Solicitamos para que todas pessoas, sejam participantes ou apoiadores 
direto, utilizem máscara de proteção facial, e observem todas as 

recomendações já informadas pelas autoridades de saúde Municipais, 
Estaduais e Federais, no que dizem respeito ao controle da Pandemia de 

COVID 19. 

Solicitamos que não acompanhem os atletas inscritos, pessoas que não 
tenham participação em apoio direto aos participantes na Prova. 

A “assistência” da Prova, NÃO é aberta a pessoas que não estejam 
participando diretamente com os atletas inscritos na Prova. 

 
 
 

I – INFORMAÇÕES GERAIS 
 1. DENOMINAÇÃO DO EVENTO 
 Categoria:  CGA – Campeonato Gaúcho de Adestramento 

 Data: 1-2 de novembro 

 Local: Sociedade Hípica Porto Alegrense 

             Av. Nossa Senhora de Guadalupe 249, bairro Hípica 

             Cidade/Estado: Porto Alegre – Rio Grande do Sul 



                                                                                                             

 2 

 

 2. ENTIDADE ORGANIZADORA 
              SOCIEDADE HÍPICA PORTO ALEGRENSE 
              EMAIL: gerencia@shpa.com.br 
 
        3. SUPERVISÃO 

     Federação Gaúcha dos Esportes Eqüestres 
     Site: www.fgee.com.br 
 
3. COMISSÃO ORGANIZADORA 

Clara Machado  
Petra Garbade 
 

         4. DIRETOR DO EVENTO 
 

      Clara Machado 

 

II – CONDIÇÕES GERAIS 
Este evento é organizado de acordo com: 

   - Estatuto social da CBH. 

   - Estatuto Social da FGEE. 

- Reprises Nacionais e Internacionais/CBH: www.cbh.org.br 

- Normas Gerais da FGEE, edição 2008. 

- Regulamento Adestramento CBH .2020  

- Todas as respectivas modificações e esclarecimentos publicados através de 

documentos oficiais e deste programa e não constantes dos atuais regulamentos. 

- Para o Campeonato Gaúcho as regras validas serão as do Regulamento de 

Adestramento da CBH 2020 com exceção as constantes no presente programa. 

                   
III – OFICIAIS DO CONCURSO 

1.  JÚRI DE CAMPO 
Presidente do Júri: Sr. Marcio Costa 

Membros: a ser designado pela Comissão Organizadora                              

 2.  JÚRI DE APELAÇÃO 
      Será alternado entre os juízes.            
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4. JUIZ DE ARREIAMENTO 
               Será alternado entre os juízes.   

5. VETERINÁRIO DO CONCURSO 
 Guilherme Oliveira  

6. VETERINÁRIO DE ATENDIMENTO  
Santos Hospital Veterinário              

7. FERRADOR DO CONCURSO 
A ser designado pela SHPA 

8. ATENDIMENTO HUMANO 
A ser designado pela SHPA 

 

IV – CONDIÇÕES TÉCNICAS 
 1. PICADEIRO DE COMPETIÇÃO 
 Dimensões: 20m x 60m e 20mx40m piso de areia. 

 

 2. PICADEIROS DE TREINAMENTO E AQUECIMENTO  
 Pista aberta com picadeiro de 20m x 60m, piso de areia 

 

V - FACILIDADES OFERECIDAS 
1. CONCORRENTES E CHEFES DE EQUIPES 

Por conta própria. 
 

 2. TRATADORES E MOTORISTAS 
 Por conta própria, devendo trazer colchão, roupa de cama e balde para seus animais. Em 

caso de interesse será possível o alojamento na SHPA, no entanto não é obrigatório em qualquer 

categoria  . 
 

 3. CAVALOS 
Por conta dos concorrentes.  

 

VI – INSCRIÇÕES   
Até 25 de outubro as 18:00hs 

   Enviar para o e-mail: gerencia@shpa.com.br 
          

VII – TAXAS 
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 1. INSCRIÇÕES 
    R$ 200,00 por conjunto 
 

Observações: 

 1 - As taxas de inscrição deverão ser quitadas via depósito bancário até o dia 30 de outubro de 

2020 às 20 horas e o comprovante encaminhado para o e-mail: gerencia@shpa.com.br. 

Dados bancários: 

Banco Santander -033 

Agência: 3834 

Conta Corrente: 130032882 

CNPJ 92933407/0001-90 

Sociedade Hípica Porto Alegrense 

 

 2 – A responsabilidade pela correção das inscrições nas diversas categorias é de cada 

concorrente, bem como de sua entidade, cabendo à organização do evento a prerrogativa da 

verificação do que encontrar necessário, como carteiras de identidade, certidões, passaportes, 

registros, certificados de Amador, etc. 

 3 – Taxas de inscrição e estabulagem pagas e não utilizadas (não comparecimento ao evento) 

não serão devolvidas. 

 4 - Taxas de inscrição pagas para cujos cavalos for apresentado Forfait até às 18 horas do dia 

30/10/2020 antes da divulgação das ordens de entrada, assim como, Forfaits Veterinários 

apresentados formalmente ao Veterinário do Concurso e confirmados por este até uma hora antes do 

início da competição , ou seja, da 1ª prova do concurso, terão suas taxas de inscrição também 

devolvidas nas mesmas condições. 

  

2. ESTABULAGEM 

R$ 20,00 por dia, cocheira sem cama para passar somente o dia. 

R$ 80,00 por dia, cocheira com cama para pernoite. 
 

3. RECURSOS 
O dobro do valor da taxa de inscrição da série considerada. 

 

VIII – PASSAPORTES 
 Para o Campeonato Gaúcho todos os animais, exceto os animais das categorias Escola, 
deverão ter seus Passaportes Regionais rigorosamente em ordem e em dia. Os responsáveis 

deverão fazer entrega dos mesmos na secretaria da SHPA na chegada dos animais, para que sejam 



                                                                                                             

 5 

providenciados o exame documental e o exame veterinário. Os Passaportes serão devolvidos no 

final do Concurso. 

 

IX – ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA E FERRAGEAMENTO 
 Haverá plantão de atendimento veterinário e de ferrador. Os custos ficarão a cargo dos 

concorrentes. 

 

X – INSPEÇÃO VETERINÁRIA 
 Proceder-se-á a inspeção veterinária para todos os animais inscritos nas categorias Mini 
Mirim, Mirim, Junior, Young Riders e Sênior e as categorias de Cavalos Novos conforme 

Regulamentos de Adestramento e Veterinário da CBH. A inspeção terá lugar no dia 1 de novembro 

de 2020. O horário da inspeção veterinária será definido pela comissão organizadora e divulgado até 

o dia 31 de outubro de 2020. 

   Atenção para a obrigatoriedade das vacinas contra INFLUENZA EQÜINA atualizadas, 

conforme determinações da CBH – intervalo de 6 meses para a revacinação periódica, e contra 

ENCEFALOMIELITE LESTE E OESTE, assim como exame de MORMO e AIE 
 

XI – PREMIAÇÃO 
 

         1. Campeonato Gaúcho de Adestramento 
    Serão oferecidos: 

  - Troféus para o Campeão de cada categoria 

 

 Serão oferecidas medalhas e escarapelas até o quarto lugar, em cada prova. caso o 

número de concorrentes supere doze inscritos. Caso contrário, prevalecerá o seguinte critério: 

 

Concorrentes 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 +12 

Premiados 01 02 03 03 03 03 03 04 04 05 05 06 06 

 
“NÃO SERÁ REALIZADO CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO, PARA EVITAR 

AGLOMERAÇÕES”. 
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XV – PROGRAMAÇÃO TÉCNICA E REGULAMENTAÇÃO E CATEGORIAS 
IMPORTANTE: os concorrentes das categorias Juvenil disputam as provas junto com os das 
categorias dos Amadores em igualdade de condições e classificados como Amadores.  

 
 As reprises se encontram no site da CBH-atualizadas em 2020 

 
Serão disputados os campeonatos Gaúchos das Categorias: 
Básico e equivalente 0,65m. maior e menor: para cavaleiros e amazonas de Escolas de 
equitação que nunca saltaram em provas oficiais ou até 0,60cm). Realizada em picadeiro de 
40m x 20m e será julgada pelas notas de conjunto, conforme regulamento do Ranking da 
FGEE. 
 
Categoria equivalente a 0,85 e 0,90 m. maior e menor: (As provas do Adestramento Escola são 
apenas para alunos de escolas de Equitação). Realizada em picadeiro de  60m x 20m. 
                   
 
 
 Adestramento- Mini Mirim, Mirim, Junior, Young Riders, Sênior. cavalos novos 4, 5, 6 e 7 anos 
e Amador Top. 
 Elementar, Preliminar, Média I, Média II e Forte I nas categorias Amador e Profissional. 
              
 

Programação: 
Domingo 1 de novembro 2020 em horário a ser divulgado juntamente com as ordens de 

entrada: 

        Prova 1- Escola básico menor e maior 0,65 -  Escola Teste A 

        Prova 2- Escola menor e maior 0,85 e 0,90m - Elementar 1 

        Prova 3- Elementar Amador e Profissional e Mini Mirim - Elementar 1 

        Prova 4- Mirim, Preliminar Amador e Profissional - Preliminar 1 

        Prova 5- Junior, Média I Amador e Profissional - Media I-1 

        Prova 6- Young Riders, Média II Amador e Profissional - Média II-1 

        Prova 8-  Forte I Amador e Profissional - Forte I- 1 

        Prova 9- Sênior e Amador Top - São Jorge 

        Prova 10 - Cavalos novos 4 anos- Reprise FEI 4 anos 

        Prova 11- Cavalos novos 5 anos- Reprise cavalos Novos 5 anos Preliminar FEI 
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        Prova 12- Cavalos novos 6 anos- Reprise cavalos Novos 6 anos Preliminar FEI 

        Prova 13- Cavalos novos 7 anos – Reprise cavalos Novos 7 anos Preliminar FEI 

 

Segunda-feira 2 de novembro 2020 (feriado) em horário a ser divulgado com as ordens de 

entrada: 

 

        Prova 1- Escola básico menor e maior 0,65 -  Escola Teste B 

        Prova 2- Escola menor e maior 0,85 e 0,90m - Elementar 2 

        Prova 3- Elementar Amador e Profissional e Mini Mirim - Elementar 2 

        Prova 4- Mirim, Preliminar Amador e Profissional - Preliminar 2 

        Prova 5- Junior, Média I Amador e Profissional - Media I-2 

        Prova 6- Young Riders, Média II Amador e Profissional - Média II-2 

        Prova 8-  Forte I Amador e Profissional - Forte I- 2 

        Prova 9-  Amador Top – Kür São Jorge 

        Prova 10- Sênior- Kür Intermediária 1 – Update 2017 

        Prova 10 - Cavalos novos 4 anos- Reprise CBH 

        Prova 11- Cavalos novos 5 anos- Reprise cavalos Novos 5 anos Final FEI 

        Prova 12- Cavalos novos 6 anos- Reprise cavalos Novos 6 anos Final FEI 

        Prova 13- Cavalos novos 7 anos – Reprise cavalos Novos 7 anos Final FEI 

 

         
A Ordem das provas pode variar conforme necessidade e serão divulgadas assim como a Ordem de 

Entrada até o dia 30/10/2020. 

 

2. SEGURO CONTRA ACIDENTES 
Todos os proprietários de animais e concorrentes são pessoalmente responsáveis por danos 

causados a terceiros, por si próprios, por seus funcionários, representantes ou seus animais. 

 

Alterações e/ou mudanças no Programa ou na .Realização do Evento serão divulgados pela 

FGEE. Fica a cargo da Comissão Organizadora realizar as alterações necessárias e/ou 

esclarecimentos e comunicação a FGEE para divulgação 

 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA 
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ANEXO I 

O CÓDIGO DE CONDUTA DA “FEI” 

PARA O BEM-ESTAR DO CAVALO 
  
 
 
A Federação Eqüestre Internacional, FEI, conta com a adesão de todos os envolvidos com o esporte 
eqüestre internacional, ao Código de Conduta da FEI, e o conhecimento e a aceitação de que 
sempre o bem-estar do cavalo deve ser o foco principal, nunca podendo ser subordinado a 
influências comerciais ou competitivas. 
 
1. Em todos os estágios durante a preparação e o treinamento de cavalos de competição, o bem-

estar deve ter precedência sobre todas outras demandas. Isto inclui bons tratos e manuseio, 
métodos de treinamento, ferragem, arreamento e transporte. 

 
2. Cavalos e competidores, antes de serem autorizados a competir, devem estar aptos, preparados 

e em bom estado de saúde. Isto inclui o uso de medicação, procedimentos cirúrgicos que 
ameacem a segurança e o bem -estar, prenhês em éguas e o mau uso de ajudas. 

 
3. Os eventos não devem prejudicar o bem-estar dos cavalos. Isto envolve uma atenção especial às 

áreas de competição, pisos, condições meteorológicas, estabulagem, segurança local e aptidão 
do cavalo para seguir sua viagem após o evento. 

 
4. Todo esforço deve ser feito no sentido de assegurar que o cavalo receba a atenção apropriada 

após ter competido e que tenham um tratamento compatível e merecido após o encerramento de 
sua carreira competição. Isto engloba cuidados veterinários adequados, ferimentos de 
competições, eutanásia e “aposentadoria”. 

 
5. A FEI estimula todos envolvidos com o esporte, a atingirem o mais alto nível de formação em 

suas áreas de especialidade. 
 
 
 
 


