3ª PROVA VALIDA PARA O RANKING DE ADESTRAMENTO
2015
SOCIEDADE HIPICA PORTOALEGRENSE
Prova: dia 27 de junho de 2015.
VALIDA TAMBÊM PARA O RANKING COMBINADO
Aprovado pela FGEE em 8 de junho de 2015

1-

Denominação do Evento
Concurso Estadual de Adestramento da FGEE

I.

INFORMAÇÕES GERAIS

2Data da Prova:
Horário:
Local:
3-

27/06/2015
8:30 horas
SHPA

Entidade Organizadora
SHPA
Juca Batista 4931
Porto Alegre
Rio Grande do Sul
EMAIL:
gerencia@shpa.com.br

4-

Supervisão
Federação Gaúcha dos Esportes Eqüestres e 3ª Seção RCG.

5-

Comissão Organizadora
Presidente da FGEE: Sr. João Carlos Mazzaferro
Diretor de Adestramento da FGEE: Dra. Petra Garbade
Diretor do Concurso:Maria Luisa Daiello

II.

CONDIÇÕES TÉCNICAS

1-

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Poderão participar da prova:
-todos os cavaleiros/amazonas regularmente registrados na FGEE; com
exceção dos cavaleiros da entidade que não precisam estar registrados na FGEE
e das categorias ESCOLA. Para pontuar na FGEE é necessário estar
regularmente registrado
-todos os cavaleiros/amazonas efetivos do EB ou BMRS;
-os cavalos reiúnos do EB e aqueles regularmente registrados na FGEE
.

2-

REPRISES E CATEGORIA DISPUTADAS:

ADESTRAMENTO ESCOLA:
Básico: reprise Pônei Escola Modificada em anexo(para cavaleiros e amazonas
de Escolas de equitação que nunca saltaram em provas oficiais ou até
0,60cm),pônei e cavalos
Categoria equivalente a 0,80 cm- maior e menor: reprise INICIANTE II
(modificada)
Categoria equivalente a 0,90 cm – maior e menor: reprise ELEMENTAR II
(As provas do Adestramento Escola são apenas para alunos de escolas de
Equitação).
ADESTRAMENTO ABERTO
Cavalos Novos: 4 anos: Reprise cavalos novos 4 anos
5 anos: Preliminar cavalos novos 5 anos
6 anos: Preliminar cavalos novos 6 anos
Elementar: reprise ELEMENTAR II para Amador, Profissional, Mini Mirim.
Preliminar: reprise Preliminar II para Amador, Profissional, Mirim.
Média I: reprise MEDIA I-2 para Amador, Profissional, Junior.
Media II: reprise MEDIA II-2 para Amador, Profissional, Young Riders.
Forte I: reprise Forte I-2 para Sênior
Forte II: reprise INTERMEDIÁRIA 1
Amador Top: San Jorge
3-

DAS REPRISES E LOCAL DAS PROVAS

Todas as reprises se encontram no site da CBH ou as modificadas no
site da FGEE
As provas até a categoria Preliminar serão disputadas no picadeiro
situado na cabeceira norte do campo de pólo, as demais provas serão
disputadas no picadeiro localizado na pista Dragões de Minas

Gerais,ambos com 20mX60m, sendo reduzido para 20x40 para as
provas de Escola.

4-

JÚRI DE CAMPO
A ser determinado

5 - JÚRI DE APELAÇÃO
Presidente:Maria Helena Eichler
Membro:Gustavo Dias
6-

DELEGADO TÉCNICO
Monica Goidanish

7-JUIZ DE ARREIAMENTO
Será designado entre os juízes presentes

8-VETERINÁRIO DO CONCURSO
Á cargo da Clínica Hípica
9-FERRADOR DO CONCURSO
Á cargo da Clínica Hípica
10- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
Este evento será julgado de acordo com:
a. Estatuto Social da CBH.
b. Estatuto Social da FGEE
c. Regulamento Geral da CBH, edição 2014.
d. Regulamento de Adestramento/CBH, edição 2013.
e. Reprises Nacionais e Internacionais no site da CBH.
f. Regulamento Veterinário/CBH, edição 2013.
g. Regulamento de Adestramento e do Ranking Estadual de Adestramento
da FGEE, edição 2015.
h. Normas Gerais FGEE, edição 2008.
i. Todas

as

modificações

e

esclarecimentos

publicados

através

documentos oficiais e não constantes nos atuais regulamentos.

III. CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECÍFICAS

de

1-INSCRIÇÕES
As inscrições devem ser encaminhadas pessoalmente ou e-mail para Sociedade
Hipica Portoalegrense.
Email: gerencia@shpa.com.br

2-Ficha de Inscrição
A ficha de inscrição, anexa a este Programa, devidamente preenchida, poderá
ser enviada por correio eletrônico.( Ver observação)
3 - Data de inscrição
As inscrições poderão ser efetuadas até as 12 horas do dia 26 de junho
4 – Taxa de Inscrição e forfait
A taxa de inscrição é de R$ 50,00 por conjunto; o pagamento poderá ser
realizado até o dia da prova. Forfait sem aviso até as 18 horas do dia 26 de
junho de 2015 sera cobrada a taxa de R$ 100,00 somente será dispensado
desta taxa o Forfait veterinário.
5- RECURSOS
Eventuais recursos serão admitidos com o pagamento do valor do dobro da
inscrição.
6- UNIFORME
De acordo com o previsto no Regulamento de Adestramento do Ranking Estadual
de Adestramento da FGEE 2015 e RUEX para os militares da ativa.

IV. ASSUNTOS VETERINÁRIOS
Haverá plantão. Os custos correrão por conta dos proprietários.
Os equinos devem apresentar exame de AIE e Morno assim como GTA
para entrar no Recinto da SHPA.

V. PREMIAÇÃO
Premiação de Pista:
Medalhas até o 3º colocado, em todas as provas.

V. PROGRAMAÇÃO TÉCNICA
1. - INÍCIO DAS PROVAS
- 8:30 hs
A seqüência será disposta conforme inscrições

A Organização

CÓDIGO DE CONDUTA DA FEI
A Federação Eqüestre Internacional (FEI) espera que todas as pessoas envolvidas com o
esporte eqüestre internacional venham a aderir ao CÓDIGO DE CONDUTA DA FEI, reconhecêlo e aceitá-lo; o bem-estar do cavalo deve ser o aspecto mais importante e nunca deve ser
subordinado a influências comerciais ou competitivas.
1. Em todos os estágios durante a preparação e o treinamento dos cavalos de competição,
seu bem-estar tem que ter precedência sobre todas as outras demandas. Isto inclui um bom
manejo do cavalo, métodos de treinamento, ferradoria, correaria e transporte.
2. Cavalos e competidores têm que estar em boa forma e em boas condições de saúde antes
que seja permitido que compitam. Isto diz respeito ao uso de medicamentos, procedimentos
cirúrgicos que ameacem o bem estar e a segurança, prenhez das éguas e abuso das ajudas.
3. Os eventos não podem prejudicar o bem-estar do cavalo. Isto envolve cuidadosa atenção
com as áreas de competição, superfícies do terreno, condições climáticas, estabulagem,
segurança do local e as condições do cavalo para viagem após o evento.
4. Todos os esforços têm que ser despendidos para assegurar que os cavalos recebam
apropriada atenção após haverem competido e que eles sejam tratados corretamente quando
sua carreira terminar. Isto envolve apropriado atendimento veterinário com lesões adquiridas
em competições, eutanásia e aposentadoria.
5. A FEI concita todos os envolvidos no esporte que consigam atingir os mais altos níveis de
educação nas suas áreas específicas.

ESTA FICHA PRECISA SER PREENCHIDA POR CAVALEIROS
SOMENTE UMA VEZ AO ANO.APÓS MANDAR SOMENTE A
INSCRIÇÃO

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nº

.

Nome do Evento:
Categoria e Série: _______________________________________________
1. Nome da Amazona/Cavaleiro:___________________________________________
Endereço:__________________________________________________________
Cidade: ________________________ Estado: ____ CEP: __________ País: ____
Tel.: (____) _____________ Fax: (____) __________ E-Mail: _________________
Data de Nascimento: _____ / _____ / _______ Categoria: _________________
Entidade Amazona/Cavaleiro: _______________________________________
2-Nome do Cavalo (conf. Passaporte): ____________________Passaporte Nº____
Raça: __________________ Idade: ______ Criador: _______________________
Filiação:
___________________________________________________________
Proprietário: _________________________ Entidade cavalo: _______

Declaro ter conhecimento das condições constantes do programa deste concurso, estando
inteiramente de acordo com o estipulado.

_____/______/_______
Autorizamos a inscrição:

______________________________________
____________________________________________
Assinatura do cavaleiro ou pessoa responsável
Entidade (carimbo + assinatura)

