III ETAPA DO RANKING GAÚCHO DE ESCOLAS
2015
CENTRO EQUESTRE PJ
23 de Maio de 2015
PROGRAMA
Aprovado pela FGEE: em 06 Maio 2015
CONDIÇÕES GERAIS
Este evento é organizado e julgado de acordo com:
- Estatutos da FGEE;
- Regulamento Geral da CBH, edição de 2014;
- Regulamento de Saltos da CBH, edição 2014;
- Regulamento Veterinário da CBH de 2013;
- Regulamento do Ranking Gaúcho de Escolas 2015;
- e todas as modificações posteriores dos regulamentos citados, publicados pela CBH e pela FGEE.
I. INFORMAÇÕES GERAIS
1. Tipo de evento: Concurso de Salto Escolas
Data:23 de MAIO de 2015, sábado
Local: CENTRO EQUESTRE PJ ALVORADA / RS / BRASIL
2. Entidade organizadora
Centro Equestre PJ
Estrada Caminho do Meio nº 5115 Alvorada- RS - Seguindo Protásio Alves nº 14000
Tel: 51- 3435.1020
e-mail: pj@centroequestrepj.com.br

3. Supervisão

Federação Gaúcha dos Esportes Eqüestres
Estrada Juca Batista, 4931
Porto Alegre / RS / Brasil
Tel: 51 32641297 / Fax: 51 32641334 e-mail: fgee@fgee.com.br

CEP 91780-070

4. Diretores do Concurso: Sr Jorge Ribeiro e Sr. Alberi Luiz Rodrigues ( cel . 9806 0118 )
II.

OFICIAIS DO EVENTO
JÚRI DE CAMPO:

Presidente: Clarisse Ramos
Membros : Júlio Pereira
Andrea Thietbol
Juiz Escola (julgamento subjetivo): Petra Garbade

DESENHADOR DE PERCURSOS: Leandro Balen
COMISSÁRIO CHEFE: Luiz Alberto Santos
DELEGADO VETERINÁRIO: Alexandre Monteverde
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III. CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECÍFICAS
1. Local do evento:
O evento será realizado na pista do Centro Equestre PJ, a céu aberto.
2. Pistas de Competição:
- piso de areia, 80 x 50m
3. Pistas de aquecimento:
- piso de areia, 20 x 50 m
4. Ganchos de Segurança:
Estão disponíveis em quantidade suficiente.
Fabricante: CARO GmbH, GER
5. Equipamento de cronometragem: Fabricante: ALGE – TIMING, modelo TdC8001;
células fotoelétricas RLSN1d e transmissores TED.
IV.

PARTICIPAÇÃO:
- Poderão participar das Provas do Ranking Gaúcho de Escolas todos os alunos devidamente
inscritos e matriculados em uma Escola de Equitação do Estado do RS, assim reconhecida pela
FGEE.
- ATENÇÃO: REGISTROS NO RANKING GAÚCHO DE ESCOLAS PARA O ANO DE 2015 –
SOMENTE NO SITE DA FGEE – WWW.FGEE.COM.BR
- Atletas que não estiverem com os registros válidos para o ano de 2015 não terão seus pontos
computados para o Ranking.
-Todos animais participantes deverão apresentar os exames de AIE, acompanhados de GTA e do
atestado veterinário com as vacinações válidas contra INFLUENZA EQUINA e ENCEFALOMIELITE
LESTE E OESTE. Os exames devem estar válidos até o dia 26/05.
- Cada Cavalo poderá ter até 05 participações, sendo que se participar da prova de 0,90m se resume a
03 participações e apenas 02 em 0,90m, conforme Regulamento Ranking Gaúcho de Escolas FGEE
2015.

V.

INSCRIÇÕES
As inscrições devem ser feitas EXCLUSIVAMENTE através do site da FGEE – www.fgee.com.br
Prazo: ENCERRAMENTO – Dia 21 de MAIO de 2015 - Quinta-feira.
Após este prazo, inscrições serão consideradas “fora do prazo” e, se aceitas pela entidade
organizadora, deverão ser feitas diretamente na secretaria do concurso, até a abertura da pista
para reconhecimento, mediante o pagamento no ato do dobro da taxa de inscrição abaixo
estipulada.
Estes concorrentes serão sempre incluídos no início de cada ordem de entrada.
Taxas de inscrição: por conjunto/por prova
• Nas provas de Escola (0,60m, 0,80m e 0,90m): R$80,00
•
• Na prova VARA NO CHÃO R$ 50,00 (NÃO TEM ANUIDADE)
•
• Nas provas ABERTAS 1,00m e 1,10m : R$50,00
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•
PAGAMENTOS:
As taxas de inscrição deverão ser pagas pessoalmente na secretaria da Escola de Equitação Cristal.
Observações:
- Forfaits Veterinários, apresentados ao Júri de Campo até uma hora antes do início da respectiva prova,
e aprovados pelo Delegado Veterinário, terão suas taxas de inscrição também devolvidas.
- Ordens de entrada: sorteio para todas as provas
VI.

DIVERSOS
Premiação de pista (medalhas):
Na provas de 0,60m serão premiados todos os atletas que não cometerem faltas e terminarem o percurso
dentro da faixa de tempo.
Nas provas de 0,80m e 0,90m haverá uma premiação de pista em medalhas, à razão de 1 medalha para
cada quatro conjuntos efetivamente participantes.
No julgamento Subjetivo serão premiados os 06 melhores classificados, independente de categoria.
Haverá uma premiação de pista em medalhas para o melhor pônei em cada prova. Serão considerados
Pôneis os cavalos que medirem até 1,48m de altura na cernelha.
Brindes especiais serão sorteados entre os vencedores das provas de 0,60m, 0,80m e 0,90m.
Uniforme para Escola:
Culote branco/bege, botas pretas, camiseta ou moleton representativo da entidade. Os que porventura
não possuírem camiseta ou moleton de sua entidade deverão usar camiseta pólo branca (sem gravata).
O uso do capacete é obrigatório sempre que estiver montado.
Médico, Veterinário de atendimento e Ferrador
Haverá durante todo evento plantão destes serviços, correndo as despesas por conta de cada
interessado.
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.
Organização do evento
Em circunstâncias excepcionais, com a aprovação dos concorrentes, do Júri de Campo, o CO se reserva
o direito de modificar o presente programa, a fim de fazer face a situações oriundas de uma omissão ou
de circunstâncias não previstas. Tais modificações serão comunicadas à FGEE pelo Juri de Campo, bem
como a todos concorrentes e oficiais com a maior brevidade.
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.
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SÁBADO

PROGRAMAÇÃO TÉCNICA

23/05/2015

_________

PISTA DE AREIA
Horário: 9:30 horas ( saltando )
Prova nº 01 – Cavaleiro do Futuro - 0,60m
Obstáculos: altura máxima 0,60m
Características: Tab. A com Faixa de Tempo. Vel. 325m/min
Horário: a seguir ( RECONHECIMENTO EM CONJUNTO PROVAS 02 E 03 )
Prova nº 02 – 0,80m
Obstáculos: altura máxima 0,80m
Características: Tempo Ideal Vel. 350m/min
Horário: a seguir
Prova nº 03 – 0,90m
Obstáculos: altura máxima 0,90m
Características: Tab. A Tempo Ideal. Vel.350m/min
Horário: a seguir
Prova nº 04 - VARA NO CHÃO
Horário: a seguir ( RECONHECIMENTO EM CONJUNTO PROVAS 05 E 06 )
Prova nº 05 –1,00m - aberta
Obstáculos: altura máxima 1,00m
Características: Tempo concedido com desempate ao cronometro. Tab A Vel.350m/min
Horário: a seguir
Prova nº 06 – 1,10m - aberta
Obstáculos: altura máxima 1,05m
Características: Tempo concedido com desempate ao cronômetro. Tab. A Vel.350m/min
Comite organizador

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.
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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.
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