
                 

CAMPEONATO MINEIRO DE ENDURO EQUESTRE 
2017

1ª ETAPA

Local: Hípica CORUMI – Rua Professor Navantino Alves, 277 – Cidade
Jardim Taquaril - BELO HORIZONTE 

Data: Sábado, 13 de maio de 2017

Chancela: FHMG 

Realização: Hípica CORUMI – Equipe SÉRGIO MARINS

Agenda do Evento:

⦁ 7:00 – Exame veterinário inicial
⦁ 9:00 - Briefing da prova
⦁ A partir de 9:30 – Largada da prova de Vel. Controlada Graduado

adulto, YR e mirim
⦁ A partir de 10:00 – Largada da prova de Vel. Controlada Aberta

adulto, YR e mirim
⦁ 15:00 hs. – Premiação geral no Bar do Corumi (localizado junto ao

vet-check da prova)

Comitê Organizador:

⦁ Presidente de Honra: Sérgio Marins
⦁ Presidente do Evento: José Gomes
⦁ Diretor de Enduro FHMG: Leonardo Dias Moreira de Abreu

Secretaria do Evento: 
⦁ Cronometragem: Ana Cristina Lana
⦁ Trilha: Hípica CORUMI - Equipe SÉRGIO MARINS
⦁ Júri de Campo:

⚪ Presidente: Renato Lana
⚪ Staff de Apoio: Hípica CORUMI - Equipe SÉRGIO MARINS



⚪ Equipe Veterinária: VET HORSE - Veterinário Chefe Dr.
Olegário F. de Souza

Inscrições:
⦁ Secretaria da Hípica CORUMI - Equipe SÉRGIO MARINS pelo

telefone (31) 3141-1714, com Luciano. 
⦁ Depósito bancário em nome de José Mariano S. Alves Jr., CPF:

327.830.606-63, no Banco 756 - Ag 4027 - CC 001324001-3 
⦁ Vide abaixo detalhes do Formulário de Inscrição

Modalidade: PROVAS DE VELOCIDADE CONTROLADA

Data: 13/05/2017

Briefing: SÁBADO – 13/05 às 9h

Regulamento: 
⦁ Regulamento do Enduro Equestre de Velocidade Controlada - FHMG 2014

(vide site da FHMMG);
⦁ Para as provas de Velocidade Controlada: troca de categorias, cavalos,

cavaleiros etc, somente serão aceitas antes da apresentação dos cavalos
para inspeção inicial (das 7:00 às 9:00 - GRADUADO e ABERTA), que
acontecerá no dia da prova (13/05/17);

⦁ BPM: máximo 64 bpm para todas as categorias.

Categorias:
⦁ VELOCIDADE CONTROLADA - GRADUADO - 2 anéis em um dia -mínimo de

44km
⚪ Categorias: Adulto, Jovem;
⚪ Idade mínima para o animal participar desta prova: 04 anos hípicos;
⚪ O 1º e 2º anéis tem a mesma distancia e mesma velocidade para as

duas provas: Graduado e Aberta;
⚪ Início da prova: 09:30;
⚪ Valor da inscrição: R$ 120,00.

⦁ VELOCIDADE CONTROLADA - ABERTA - 1 anel – aprox. 22km
⚪ Idade mínima para o animal participar desta prova: 04 anos hípicos;
⚪ O anel da “Aberta” terá a mesma distancia e mesma velocidade que o

1º anel da “Graduado”;
⚪ Início da prova: 10:00;
⚪ Categorias: Adulto - Jovem;
⚪ Valor da inscrição: R$ 100,00.

Premiação: Troféus do 1º ao 3º lugares para cada categoria individual.

Hospedagem: 
⦁ Baias não serão disponibilizadas;
⦁ Existem áreas disponíveis para montagem de piquetes, sendo que as equipes

devem levar seus materiais para montar os cercados (cordas, cercas
elétricas, etc).



Generalidades:
⦁ Características da trilha: anel circular, cerca de 22km com desnível de cerca

de 350m, percorrendo 12km estrada de terra, piso duro, 7km em estradinha
gramada e trilha final de 3km em meio a mata com água abundante;

⦁ FERRAGEAMENTO: No local da prova haverá serviço de ferrageamento
disponível aos participantes, sendo que os custos referentes ao serviço
prestado correrão por conta do competidor.

⦁ GELO: Não haverá gelo à venda no local da prova. Os participantes
interessados deverão levar o próprio gelo.

⦁ Obrigatório o uso de capacete com jugular PARA TODOS QUE ESTIVEREM
MONTANDO no recinto do evento: antes, durante e após o evento (inclusive
treinadores e auxiliares), vestimentas apropriadas para hipismo, calçado com
salto destacado de no mínimo 12 mm ou uso de estribo com protetor (gaiola);

⦁ Alterações nos conjuntos inscritos para as provas nacionais Velocidade
Controlada, seja por substituição de cavalos, de cavaleiros ou de ambos,
apenas serão permitidas até o prazo máximo de 1 (uma) hora antes da
largada da modalidade/categoria;

⦁ Vedado o uso de chicote ou espora para qualquer prova;
⦁ Obrigatória a apresentação de GTA (p/ obtenção da GTA será necessário:

Atestado negativo de AIE e mormo, Atestado de Sanidade e Vacinação
contra Influenza Equina emitido pelo veterinário responsável pelo animal a
menos de 30 dias da data de solicitação da GTA);

⦁ IMPORTANTE: No caso de necessidade de tratamento veterinário para o
animal inscrito enquanto este permanecer no recinto da prova, toda e
qualquer despesa, desde medicamento até os serviços veterinários correrão
por conta exclusiva do proprietário, sendo da responsabilidade deste o
pagamento dos valores diretamente ao VETERINARIO DE TRATAMENTO.

 
Como chegar: 
⦁ Avenida dos Andradas, a partir do Shopping Boulevard, 10 minutos subindo

em direção ao Minas Tênis Country Clube;
⦁ Avenida Silviano Brandão, a partir da esquina com Avenida dos Andradas, 10

minutos subindo em direção ao Minas Tênis Country Clube;
⦁ Para melhor direcionamento, quando próximo ao Shopping Boulevard, ou na

Av. Silviano Brandão, digite Hipica Corumi no WASE, ou visite nossa página
no Facebook.

Dados para emissão da “GTA”: 
⦁ CPF: 327.830.606-63
⦁ Nome: José Mariano Sales Alves Júnior
⦁ Estabelecimento: Hipica Corumi
⦁ Município: Belo Horizonte
⦁ Inscrição no IMA: 31062000271
⦁

CAMPEONATO MINEIRO DE ENDURO EQUESTRE - 2017
1º Etapa - HÍPICA CORUMI

FICHA DE INSCRIÇÃO 
Marque com “X” a opção desejada



REGULARIDADE

VEL. CONTROLADA ABERTA – 20 km VEL. CONTROLADA GRADUADOS – 40 Km
J O V E M A D U L T O J O V E M A D U L T O

CAVALEIRO / AMAZONA
NOME: DATA NASCIMENTO:

ENDEREÇO: CEP:

CIDADE / 
ESTADO:

TELEFONES (COD): E-MAIL:

REGISTRO FEI:

Equipe:

CAVALO
NOME: DATA NASCIMENTO:

PASSAPORTE CBH NO. : REGISTRO FEI:

RAÇA: SEXO: PELAGEM:

TAXA DE INSCRIÇÃO: DEPÓSITO no Banco 756 - Ag 4027 - CC 001324001-3, em nome de José Mariano S. Alves 
Jr (     )  OU  PAGTO. EM DINHEIRO/CHEQUE (      )

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Declaro para os devidos fins de direito que ao inscrever-me para esta prova, ou ao meu filho (a) menor, sou conhecedor de todas as
regras e regulamentos da Federação Hípica de MINAS GERAIS (FHMG) e Confederação Brasileira de Hipismo (CBH),
comprometendo-me a respeita-los e aceita-los integralmente. Igualmente, neste ato, estou cedendo a minha imagem, por qualquer
meio ou processo, a as decorrentes do espetáculo desportivo, sem qualquer custo ou ônus, podendo os cessionários utilizar as
mesmas de forma ética, lícita e com as finalidades desportivas e de promoção do esporte. Declaro, ainda, que por ser atividade de
risco, estou ciente que devo ser portador de uma apólice de seguro de acidentes pessoais, assistência médica e, também, as
inerentes a minha montaria, sendo que na ausência destes seguros ficam isentos os promotores do evento, a FHMG e a CBH de
quaisquer responsabilidades por acidentes que venham ocorrer antes, durante ou depois da competição.

Belo Horizonte,MG, ____ de _______ de 2017

_________________________
Cavaleiro ou responsável


