CS E
P R O VA S VÁ LID A S P A R A O R A N K IN G D A S H P A 2 0 1 5
D IA 1 5 D E a g o s t o
( T E R CE IR A p r o va IS O LA D A )

PROGRAMA
IMPORTANTE
ATENÇÃO PARA NOVA SISTEMÁTICA DE REGISTRO DE
CAVALEIROS E CAVALOS NA FGEE PARA O ANO DE
2015 E PARA INSCRIÇÕES NAS PROVAS DA SHPA!
AS ORDENS DE SAÍDA DEVEM SER RETIRADAS NA
SECRETARIA DO CLUBE ATÉ AS 15H DO DIA 15 –
SÁBADO.
AS GTAs DE RETORNO EMITIDAS PELA CLÍNICA
HÍPICA DEVEM SER RETIRADAS ATÉ AS 12H DO
DIA 15 – SÁBADO.
O NÃO CUMPRIMENTO DESTES PRAZOS IMPLICA
NA NÃO LIBERAÇÃO DA SAÍDA DO CAVALO DO
CLUBE
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Aprovado pela FGEE em 05 de agosto de 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;
- e todas as modificações posteriores dos regulamentos citados, publicados pela CBH e pela FGEE.
I. INFORMAÇÕES GERAIS
1. Tipo de evento: Concurso de Salto Estadual - CSE
Data: 15 de agosto de 2015
Local: Sociedade Hípica Porto Alegrense

II.

PORTO ALEGRE / RS / BRASIL

2. Entidade organizadora
Sociedade Hípica Porto Alegrense
Estrada Juca Batista, 4931
Tel/Fax: 51- 32641099

Porto Alegre / RS / Brasil CEP 91780-070
e-mail: gerencia@shpa.com.br

3. Supervisão
Federação Gaúcha dos Esportes Eqüestres
Estrada Juca Batista, 4931
Tel: 51 32641297 / Fax: 51 32641334

Porto Alegre / RS / Brasil
e-mail: fgee@fgee.com.br

4. Diretor do Concurso:

Jorge Luiz Lora

OFICIAIS DO EVENTO
JÚRI DE CAMPO:

Presidente:
Membros:

CEP 91780-070

João Eduardo Castro
Adriana Pereira
Clarisse Mariante Ramos

DESENHADOR DE PERCURSOS:

Cristina Rodrigues Marques Brambilla

COMISSÁRIO CHEFE:

Luis Alberto Santos

DELEGADO VETERINÁRIO:

Dr. Lourival Chula

VETERINÁRIO DE ATENDIMENTO:

Clinica Hípica

III. CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECÍFICAS
1. Local do evento:
O CSE será realizado na pista coberta da Sociedade Hípica Porto Alegrense.
2. Pistas de Competição:
Pista coberta da Sociedade Hípica Porto Alegrense.
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3. Pistas de aquecimento:
Picadeiro coberto e pista de areia da Sociedade Hípica Porto Alegrense.
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:
1. Poderão participar das provas deste evento representantes das entidades filiadas e convidadas da FGEE
devidamente registrados nesta para 2015.
2. Todos cavalos, para participarem das competições deste concurso, deverão estar devidamente registrados na
FGEE para a temporada de 2015.

ATENÇÃO – REGISTROS NA FGEE PARA 2015 – ATLETAS E CAVALOS:
Deverão ser feitos exclusivamente através do site www.fgee.com.br, sempre o mais tardar até a
2ª feira que antecede o evento. O boleto bancário gerado pelo sistema terá sempre vencimento
e deverá ser pago até a 3ªfeira que antecede o evento. Pagamentos efetuados após estas datas
terão seu registro validado somente para o próximo evento.
3. Cada cavaleiro poderá participar com até 3 cavalos nas provas abertas e com até 2 cavalos nas provas de
categorias e/ou Grupos. Aqueles cavaleiros que por força do regulamento de suas categorias puderem participar de
mais de uma prova poderão fazê-lo em até duas categorias, com no máximo 3 cavalos em ambas.
4. Cada cavalo poderá participar de 2 provas no máximo por dia.
5. Cavalos Novos, para participarem das provas a eles reservados nas idades de 4, 5 e 6 anos, deverão, além de
apresentar passaporte completo e em dia (homologado), estar registrados nas lista de CAVALOS NOVOS da FGEE, ou
apresentarem o registro no seu Stud Book.
6. As idades dos cavalos para a temporada de 2015, são:
Cavalos 04 anos Animais nascidos entre 01/08/2010 a 31/07/2011
Cavalos 05 anos Animais nascidos entre 01/08/2009 e 31/07/2010
Cavalos 06 anos Animais nascidos entre 01/08/2008 e 31/07/2009
7. Nas provas reservadas a cavalos novos poderão também participar, fora de concorrência, cavalos com idade um
ano superior.
RANKING 2015 DA SHPA:

As provas válidas para o ranking estão sinalizadas no programa.

V.

INSCRIÇÕES

TENÇÃO: NOVO SISTEMA DE INSCRIÇÕES EM PROVAS REALIZADAS PELA SOCIEDADE HÍPICA
PORTO ALEGRENSE - SHPA:
Todas inscrições deverão ser feitas EXCLUSIVAMENTE através de rotina disponível no site da
SHPA = www.shpa.com.br.
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Elas se encerram na 5ª feira, 13 de agosto de 2015 (às 14h) é importante salientar, que os
pagamentos de inscrição realizados na quinta – feira, devem ser feitos durante horário bancário,
para validação da inscrição.
Após este prazo, inscrições serão consideradas “fora do prazo” e se aceitas pela entidade
organizadora, deverão ser feitas diretamente na secretaria da entidade, até a abertura da pista para
reconhecimento, mediante pagamento no ato do dobro da taxa de inscrição abaixo estipulada.
Estes concorrentes serão sempre incluídos no início de cada ordem de entrada.
Somente serão aceitas inscrições de cavaleiros e de cavalos com seus registros na FGEE para o
ano de 2015 validados.
Taxas de inscrição: por conjunto/por prova
Provas 01,02,03,04 e 07 – R$ 80,00
Provas 5,6 e 8 – R$ 120,00

VI. ASPECTOS VETERINÁRIOS
- Todos animais, para entrarem no recinto do evento, deverão ter Passaportes, no mínimo Regionais, em dia (homologados), e
nestes registradas as vacinações válidas contra INFLUENZA EQUINA e ENCEFALOMIELITE LESTE E OESTE. Deverão
ainda estarem acompanhados da GTA (Guia de Transito Animal), de exame negativo de AIE e resultado de exame de fixação
de complemento para MORMO, dentro de seu prazo de validade de 60 dias, ambos válidos no mínimo até 16/08/2015.
Os passaportes devem acompanhar os cavalos e serem entregues na secretaria do evento para verificação.
VII.

DIVERSOS
1- Premiação:
- Todas as provas
De pista
Medalhas
Em cada prova haverá uma premiação de pista em medalhas, à razão de 1 medalha para cada quatro conjuntos
efetivamente participantes em cada prova. Exceção a esta regra será feita nas provas para Cavalos Novos e para minimirins, onde serão distribuídas duas medalhas por prova.
Troféus – Provas Ranking SHPA ao vencedor
Premiação em espécie prevista será distribuída desta forma:
Os prêmios serão distribuídos à base de 1 premio para cada 4 efetivamente participantes, no mínimo 3 prêmios. A divisão destes
valores será da seguinte forma: 1º = 33%; 2º = 23%; 3º = 17%; 4º = 12%; 5º = 8% e 6º = 7%. Caso tenham de ser
distribuídos menos do que 6 prêmios, os restantes serão somados aos 1º e 2º colocados. Ex.: 4 prêmios a distribuir, os 8%
do 5º serão somados ao 1º lugar e os 7% do 6º lugar ao 2º
Ordens de entrada
Sorteio

4

2. Médico, Veterinário de atendimento e Ferrador
Haverá durante todo evento plantão destes serviços, correndo eventuais despesas por conta dos interessados.
3. 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.
4. Organização do evento
Em circunstâncias excepcionais, com a aprovação do Delegado Técnico (se houver) do Presidente do Juri de Campo e dos
dos concorrentes, o CO poderá 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 Presidente do Juri de Campo, bem
como a todos concorrentes e oficiais com a maior brevidade.
5. 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.

PROGRAMAÇÃO TÉCNICA
Os horários são estimativos, Não antes dos horários programados.
Haverá dois intervalos para manutenção do piso.
Dia 15 de agosto – Sábado
O reconhecimento de percurso das provas 1 e 2, será único.
Prova nº 01 - Cavalos Novos 4 anos –Ranking SHPA + aberta
Obstáculos: 1,00m
Características: Tempo ideal, com tempo concedido, sem desempate, vel. 350m/min
Prova nº 02 – GRUPO I e Grupo A - Ranking SHPA
Obstáculos: 1,00m
Características: 2 fases especial, Tabela “A”, Art. 274.5.6. Vel. 350m/min

9.30h

A seguir

O reconhecimento de percurso das provas 3 e 4, será único.
Prova nº 03 – Cavalos Novos 5 anos – Ranking SHPA + (6 anos hors Concours) + Aberta

10:30h

Obstáculos: 1,10m,
Características: 2 fases especial, Tabela “A”, Art. 274.5.6. Vel. 350m/min
Prova nº 04 – Grupo II - Ranking SHPA

A seguir

Obstáculos: 1,10m,
Características: 2 fases especial, Tabela “A”, Art. 274.5.6. Vel. 350m/min
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O reconhecimento de percurso das provas 05 e 06 será único
Prova nº 05 – 1,40m – Aberta – Ranking SHPA
Obstáculos: 1,40m
Características: Ao cronômetro, com desempate, Tab A, art 238.2.2, vel 350m/mim
Premiação : $ 1.600,00
Prova nº 06 – 1,30m - Aberta – Ranking SHPA
Obstáculos: 1,30m,
Características: Ao cronômetro, com desempate, Tab A, art 238.2.2, vel 350m/mim
Premiação; $ 1.500,00

Não antes das 11.30h

à seguir

O reconhecimento de percurso das provas 7 e 8, será único.
Prova nº 07 – 1,20m – CN 6 anos- ranking SHPA + Aberta
Obstáculos: 1,20m
Características: Ao cronômetro, com desempate, Tab A, art 238.2.2 vel 350m/mim
O desempate desta prova, será realizado após o primeiro percurso da prova 08

Não antes das 13h

Prova nº 08 – 1,20m – Grupo III – Ranking SHPA
A seguir
Obstáculos: 1,20m
Características: especial
Características: Art 273.4.3, duas voltas, 40% dos participantes irão a segunda volta, mínimo todos sem penalidades, tabela “A”, ao
cronômetro em ambas as voltas, resultados soma das penalidades das duas voltas, e tempo da segunda volta (273.4.3)
Reconhecimento único para os percursos das duas voltas
Pódium, troféus aos seis primeiros classificados, flores e champagne aos três primeiros
Premiação: $ 1.400,00

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.
6

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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