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CAMPEONATO BRASILEIRO DE SALTOS PARA ESCOLAS DE EQUITAÇÃO - 2016

  

Local:     Porto Alegre - RS Indoor:   X  Outdoor:  

Data:      30 de junho a 3 de julho de 2016    Federação: FGEE 

 
CONDIÇÕES GERAIS 
 

Esse evento é regido de acordo com: 

 

- Estatutos da CBH; 

- Regulamento Geral da CBH, edição de 2014 

- Regulamento de Salto CBH 2016 

- Regulamento Campeonato Brasileiro de Salto, edição 2016 

- Regulamento Veterinário da CBH de 2013 

- Regulamento Ranking 2014 

- Diretrizes técnicas da CBH; 

- Caderno de Encargos 2016; 

- Ranking Nacional de Entradas (RNE) 2013; 

- Diretriz técnica 06/2016 de 2/5/2016 

Todas as modificações posteriores dos regulamentos citados, publicados pela CBH. 

*********************************************************************** 

 

 

Aprovado pela CBH, Rio de Janeiro, em 03 de junho de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diretoria Técnica CBH 
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I. INFORMAÇÕES GERAIS 
 

 
1. DENOMINAÇÃO DO EVENTO: CAMPEONATO BRASILEIRO DE SALTOS 

PARA ESCOLAS DE EQUITAÇÃO 
 

DATA:  30/06/16 – 3/07/16 

LOCAL: SOCIEDADE HÍPICA PORTO ALEGRENSE     ESTADO: RS 

Website: www.fgee.com.br 

Contato 

Endereço: fgee@fgee.com.br    Telefone: 51 – 32641297 / 81373955 
 
 

2. ORGANIZADOR 

Nome: Sociedade Hípica Porto Alegrense 

Endereço: Av. Juca Batista, 4931 

Telefone: 51 - 32641099  

E-mail: gerencia@shpa.com.br Website: shpa.com.br 
 
 

3. COMITÊ ORGANIZADOR  

Presidente de Honra: Dr. Luiz Roberto Giugni – Presidente da CBH 

Presidente do evento: Sr. Julio Rabelo – Presidente da SHPA 

Secretaria do evento: Sr. Julio Pereira 

Imprensa: NN 
 
 

4. DIRETOR DO EVENTO 

Nome: Sr. João Carlos Mazzaferro 

Endereço: Av. Juca Batista, 4931 – Porto Alegre - RS 

Telefone: 51 - 32641297 Email: fgee@fgee.com.br 

 

 

5. PATROCINADOR(ES) 
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6. DA CESSÃO DOS DIREITOS DE IMAGEM  

 
O presente Termo de Adesão também tem como objeto a autorização, mediante licença, do uso 
de imagem do PARTICIPANTE.  
 
Parágrafo 1º – O PARTICIPANTE declara ser o único detentor de todos os direitos patrimoniais e 
morais referentes à imagem cuja licença de uso é objeto do presente Termo de Adesão. Os pais 
ou responsáveis autorizam a utilização da imagem do PARTICIPANTE, nos termos da Lei e 
deste Termo de Adesão.  
 
Parágrafo 2º – A licença concedida neste Termo de Adesão abrange somente o uso especificado 
nas cláusulas seguintes.  
 
Parágrafo 3º – As imagens licenciadas neste Termo de Adesão consistem em fotografias do 
evento, gravações em vídeo dos comitês, elaboração de vídeo do evento, dentre outras inclusas 
na Lei 9.610/98.  
 
Parágrafo 4º – A CBH se compromete a utilizar a imagem do PARTICIPANTE somente para os 
seguintes fins específicos de publicidade do evento, divulgação do evento e confraternização.  
 
Parágrafo 5º – As imagens serão veiculadas pela CBH somente nos seguintes tipos de mídia: 
impressa, televisionada, virtual e outras.  
 
Parágrafo 6º – A presente licença autoriza a CBH a exibir as imagens em todo o território 
nacional e internacional.  
 

Parágrafo 7º – A CBH não se responsabiliza pelo uso indevido das imagens, cuja licença é 
objeto do presente instrumento, captadas por terceiros em exibições e/ou reproduções ocorridas 
de acordo com as especificações estabelecidas neste Termo de Adesão. 

 

II. OFICIAIS 
 
 

1. JÚRI DE CAMPO:  

Presidente: Sr. Luiz Trindade Cassettari - SC        ID CBH:OF0019 

Membro: Sra. Andrea P. Tietbohl - RS                ID CBH:OF0158 

Membro: Sra. Celita de Araújo Karsten - RS  ID CBH:OF0159 

Membro: Sr. Cirilo Coracini  -  RS   ID CBH:OF0160 

 

2. JUIZ EXTERNO:  

Nome:  Sr. Luiz Trindade Cassetari - SC           ID CBH:OF0019 

E-mail: romanystorm@uol.com.br 
 
 

3. DELEGADO TÉCNICO:  

Nome:  Sr. Sergio Carlos Buck Pereira           ID CBH:OF0113 

E-mail: romanystorm@uol.com.br 

mailto:romanystorm@uol.com.br
mailto:romanystorm@uol.com.br
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4. DESENHADOR DE PERCURSO 

Nome: Sr. Leandro Andreoli Balen  -  RS         ID CBH:OF0172 

E-mail: leandrobalen@yahoo.com.br 

 

ASSISTENTE DO DESENHADOR DE PERCURSO  

Nome: Sr. Alberi Luiz Rodrigues                       ID CBH:OF0157 
 

 

 

5. JÚRI DE APELAÇÃO:  

Presidente: Sr. Michael Detemple  -  RS                  ID CBH:OF0175 

E-mail: detemple@terra.com.br 
 

Membros: Sr. João Carlos Mazzaferro  -  RS                

 Sr. João Ramão Guimarães -  RS   

                 
 

6. COMISSÁRIO-CHEFE: 

Nome: Sr. Laerte Vaz da Silveira  -  RS   ID CBH:OF0171 

E-mail: hipicaventosul@yahoo.com.br  

 

7. COMISSÁRIOS ASSISTENTES : 

Nome:           Sra. Clarisse Mariante Ramos da Silva           ID CBH:OF0162 

Nome: Sr. Luiz Alberto Gomes Santos  -  RS            ID CBH:OF0174 

 

8. DELEGADO VETERINÁRIO:  

Nome: Dr. Jarbas Castro Jr.  

E-mail: mvjarbas@terra.com.br                          
 

 

 

III. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

1. LOCAL : 

O evento será:  X indoor   outdoor 
 

 

2. PISTA DE COMPETIÇÃO  
Dimensões: 50 x 70m 

Tipo de Piso: areia especial 
 

 

 

mailto:leandrobalen@yahoo.com.br
mailto:detemple@terra.com.br
mailto:hipicaventosul@yahoo.com.br
mailto:mvjarbas@terra.com.br
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3. PISTA DE AQUECIMENTO : 
Dimensões: 20 x 60m 

Tipo de Piso: areia 
 

4. COCHEIRAS : 

Dimensões: 3,00 m x 3,00 m ou maior (min 3m x 3m) 
 

 

IV. INSCRIÇÕES (Art. 118 do RG) 
 

Inscrições preliminares:      até 08/06/16 

Inscrições definitivas:            de 08 a 16/06/2016 

 

Taxas: 

Taxa de inscrição por conjunto:      R$ 360,00 

Taxa de estabulagem por cavalo:       R$ 360,00 

Quarto de material:      R$ 300,00 

Depósito para recurso:      R$ 300,00 
 

As inscrições devem ser efetivadas de acordo com o seguinte:   
 

Deverão ser feitas EXCLUSIVAMENTE através de rotina disponível no site da SHPA = 
www.shpa.com.br.  

 Elas se encerram na 5ª feira, 16 de junho de 2016, 
 

O pagamento das inscrições deve seguir o seguinte procedimento: 
  
Seu pagamento deverá ser feito até 6ª feira, 17 de junho de 2016, exclusivamente 

através de boleto bancário emitido pelo sistema de inscrições. 
 

 

V. VANTAGENS  
 
1. ATLETAS 

Hotel: por conta do interessado. Informações serão enviadas e divulgadas 
separadamente. 

2. TRATADORES 

Pedido de acomodação deve ser enviado junto com as inscrições. 

3. CAVALOS 

As despesas de transporte serão de responsabilidade do interessado. 

4. CHEGADA 

Data e hora de chegada dos cavalos deve ser informada ao C.O para devida 
assistência.  

Recebimento dos animais a partir de 26/6/2016, 8:00h. 

http://www.shpa.com.br/
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5. PUBLICIDADE E PROPAGANDA NOS ATLETAS E ANIMAIS (Art. 131 do RG) 

 

VI. DIVERSOS 
 

1. PARTICIPAÇÃO 
Vide regulamento CBS EE da CBH, edição 2016 

 

Disposições transitórias, válidas somente para o CBS EE edição 2016:  

– Cavaleiros que ano passado (2015) participaram da série principal – 0,90m – 

estão autorizados a participar este ano da série principal 0,80/0,85m. Portanto 

estes não poderão participar da série preliminar. 

 

– Cavaleiros que ano passado (2015) participaram da série preliminar – 0,80m 

podem este ano participar da série principal, 0,80m /0,85m, não podendo no 

entanto este ano participar da série preliminar. 

 

– Cavaleiros que ano passado (2015) participaram do CBS EE na série de 0,60m, 

este ano podem participar exclusivamente da série principal. 

 

– O número máximo de participação em Campeonatos Brasileiros é de 

dois Campeonatos (duas edições) para cada cavaleiro. 

 
2. RESULTADO FINAL DOS CAMPEONATOS:  

 

Por equipes:  
Soma dos pontos perdidos dos três melhores conjuntos de cada equipe nas 1ª e 

2ª provas qualificativas. Em caso de empate nos 1º, 2º e/ou 3º lugares será 
critério de desempate o resultado das equipes na 2ª prova qualificativa. 
Permanecendo o empate, a soma das aproximações ao tempo ideal desta 2ª 

prova dos três melhores resultados das equipes empatadas definirá o resultado. 
 

Individual: 
Soma dos pontos perdidos dos conjuntos nas 3 provas qualificativas. Em caso de 
empate nos 1º, 2º e/ou 3º lugares haverá um desempate sobre 6 (seis) 

obstáculos ao tempo ideal, com faixa de tempo. Permanecendo o empate, será 
critério de desempate o melhor resultado entre os empatados na 3ª prova 

qualificativa, levando-se em conta também a aproximação ao tempo ideal desta 
prova. 

 

 Importante: Os resultados individuais obtidos pelos 
conjuntos nas três provas qualificativas considerando-se o tempo ideal 

(238.6.2.3) valem exclusivamente para a classificação para premiação 
de pista individual das provas, e para os casos constantes deste 
programa como critério de desempate e definição de ordem de entrada 

do 3º dia de competição. 
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3. PREMIAÇÃO – em cada série: 
 
Por equipes: 

Troféus aos integrantes e chefes das equipes campeã, vice-campeã e terceira 
colocada. 
Faixas aos integrantes da equipe campeã. 

 

Individual: 
Troféus ao cavaleiro campeão, vice-campeão e terceiro colocado  

Faixa ao cavaleiro campeão. 
Capa ao cavalo campeão. 

 

       Nas diversas provas qualificativas: 

Medalhas e escarapelas aos primeiros 06 colocados em cada prova. 

 

4. DESCONTOS DE PREMIAÇÃO EM ESPÉCIE 
 

Não haverá premiação em espécie. 

 
5. SEGURO 

Todos os proprietários e concorrentes são pessoalmente responsáveis por danos 
causados a terceiros pelos mesmos, seus funcionários, representantes ou seus 

animais. 

POR ESTA RAZÃO RECOMENDA-SE CONTRATAR UM SEGURO CONTRA 

TERCEIROS 

 
6. GANCHOS DE SEGURANÇA 

   

Nome do fabricante: Cardinali & Rothenberger - GER 

 
7. CRONOMETRAGEM 

 
ALGE-Timing GmbH   –  TdC 8100 protocolo FEI 22020007A 

    -   TED protocolo FEI 22020011B 
-   RLS1 protocolo FEI 22020013C 

 
8. ACESSO ÀS INSTALAÇÕES (Art 130 do RG) 

O acesso ao recinto das competições é livre. Às áreas restritas de estabulagem e 

treinamento segue o plano de horários a ser estabelecido pelos Comissários. À área 
de estabulagem o acesso será permitido somente a cavaleiros e seus pais, 

instrutores, tratadores, e proprietário(s) dos animais (conforme Passaporte). 

 

9. MÉDICO/ ASSISTÊNCIA MÉDICA 

Nome: Transcor Telefone: 51 - 99422260 

 

10. FERRADOR 

Nome: Renato Pigato Telefone: 51 - 92879697 
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VII. ASPECTOS VETERINÁRIOS 

 

1. INSPEÇÃO VETERINÁRIA: 

DATA: 5ª feira, 30/06/16  HORA: 08:30h 

Todos os cavalos que participarão dos campeonatos devem passar por esta 1ª inspeção veterinária, do 
contrário terão sua participação negada. 
 

2. VETERINÁRIOS DE ATENDIMENTO DO CONCURSO: 

Nome:       Clinica Hípica 

Endereço:   no recinto das competições 

Email: clinicahipica.sec@hotmail.com        Tel. 51 – 81680010 / 81916478 

 

3. CONDIÇÕES SANITÁRIAS EXIGIDAS 
 

Todos cavalos deverão possuir e estarem acompanhados de Passaporte CBH em 
dia, homologados, com ciclos de vacinação contra Influenza e Encefalomielite 

registrados conforme regras CBH. Deverão vir todos acompanhados de GTA (Guia 
de transito animal) sendo necessário para a obtenção desta e para acesso ao 

recinto do clube exames de AIE e de Mormo negativos, e válidos no mínimo até 
6/7/2016. 
Cavalos que não estejam acompanhados das documentações acima poderão ter 

seu acesso ao recinto negado a qualquer momento. 
 

4. LABORATÓRIO ANTIDOPING 
          Não haverá testes anti-dopagem. 
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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. 
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 P R O G R A M A Ç Ã O  T É C N I C A  

 

Cronograma preliminar das competições 
 

PRIMEIRO DIA:   5ª feira                   DATA : 30/06/16 
 

1º  dia (30/6/16)  Inspeção Veterinária       08:30h – 10:00h 
 

   Treino facultativo série preliminar 0,60m  11:00h – 13:00h 
    

   Treino facultativo série principal 0,80m   14:00h – 16:00h 

 
2º  dia (01/07/16)  (provas nº 1 + 2) 
 
3º  dia (02/07/16)  (provas nº 3 + 4) 
 
4º  dia (03/07/16)  (provas nº 5 + 6) 
 

 

SEGUNDO DIA:   6ª feira                    DATA : 01/07/16 
  

 
PROVA No 1 – Série Preliminar (com início às 09:00h) 

 
 
1ª Qualificativa por equipes e individual 

Tabela A, art. 238.6.2.1 com faixa de tempo 

Desempate (no caso de haver) não 

Velocidade 325m/min 

Altura dos obstáculos: máx 0,60m 

Número de cavalos por atleta: 2 

 
* * * * * * * * * * * 

 

 

Prova No 2 – Série Principal (com início às 13:30h) 

 
1ª Qualificativa por equipes e individual 
Tabela A, art. 238.6.2.1 com faixa de tempo 

Desempate (no caso de haver) não 

Velocidade 350m/min 

Altura dos obstáculos: máx 0,80m 

Número de cavalos por atleta:           2 

 

* * * * * * * * * * * 
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TERCEIRO DIA: Sábado                    DATA: 02/07/2016 
 

PROVA No 3 – Série Preliminar (com início às 09:00h) 

 
Final por equipes e 2ª qualificativa individual 
Tabela A, art. 238.6.2.1 com faixa de tempo 

Desempate (no caso de haver) não 

Velocidade 325m/min 

Altura dos obstáculos: máx 0,60m 

Número de cavalos por atleta: 2 

 

* * * * * * * * * * * 
 

PROVA No 4 – Série Principal (com início às 13:30h) 
 

Final por equipes e 2ª qualificativa individual 
Tabela A, art. 238.6.2.1 com faixa de tempo 

Desempate (no caso de haver) não 

Velocidade 350m/min 

Altura dos obstáculos: máx 0,80m 

Número de cavalos por atleta:           2 
 

* * * * * * * * * * * 
 

QUARTO DIA : Domingo  DATA (dd/mm/aa)  : 03/07/16 
 

PROVA No 5 – Série Preliminar (com início às 09:00h) 

 
Final individual 
Tabela A, art. 238.6.2.1 com faixa de tempo 

Desempate (no caso de haver) somente para o resultado final do campeonato 

Velocidade 325m/min 

Altura dos obstáculos: máx 0,65m 

Número de cavalos por atleta: 2 

 

* * * * * * * * * * * 
 

PROVA No 6 – Série Principal (com início às 13:30h) 
 

Final individual 
Tabela A, art. 238.6.2.1 com faixa de tempo 

Desempate (no caso de haver) somente para o resultado final do campeonato 

Velocidade 350m/min 

Altura dos obstáculos: máx 0,85m 

Número de cavalos por atleta:           2 
 

Todas provas terão um resultado determinado pela aplicação do art. 238.6.2.3 ou 

seja “tempo ideal” exclusivamente para uma premiação individual de pista, em 
nada influindo nos resultados do campeonato. 


