




 Serão 6 etapas realizadas durante as Temporadas do 

Ranking da FHMG em 2020

 Um Campeonato com no mínimo 8  Equipes 

 Alturas contempladas: 1 metro a 1,25 metros 

 As Equipes terão nomes de cavalos mineiros que tiveram 

destaque nacional

 R$160 mil reais em prêmios*



 1ª Etapa: 16/02

 2ª Etapa: 22/03 

 3ª Etapa: 24/05

 4ª Etapa: 20/09

 5ª Etapa: 08/11 

 6ª Etapa: 13/12 

As etapas do MCL acontecerão aos domingos junto com as 

provas da FHMG nos Clubes Hípicos filiados. 

*as datas  podem sofrer alteração



 Serão formadas por 6 a 10 cavaleiros (6 cavaleiros, 

obrigatoriamente, deverão saltar em cada etapa do MCL)

 Os cavaleiros não precisam ser do mesmo Clube Hípico

 Durante o ano alguns cavaleiros podem ser substituídos e 

negociados (datas serão divulgadas pela FHMG)

 Todo time terá um Capitão de Equipe que responderá a 
FHMG, ao júri da prova e o Comitê do MCL

 Terá direito a escolha de nome, logomarca e cores nas 

opções propostas pelo Comitê 



Todas Equipes devem usar os uniformes e logomarcas determinadas pela FHMG



 2 cavaleiros saltando 1,00 metros (sendo obrigatoriamente 
um pelo ‘tempo ideal’ e outro ‘ao cronômetro’)

2 cavaleiros saltando 1,10 metros

2 cavaleiros saltando 1,25 metros

 Série 1,00 metro: nessa categoria as faltas serão 
contempladas e haverá um descarte 

 Série 1,10 metro:  será contemplado o melhor resultado de 
um dos concorrentes contabilizando faltas e tempo 

 Série 1,25: será a prova considerada ‘A Final’ pois aqui não 
haverá descarte e os dois concorrentes valem para a soma 
de resultados da sua Equipe. 

 O Resultado final será pela soma das provas: 

O melhor resultado de 1,00 (falta) + o melhor resultado de 1,10 
(faltas e tempo) + 2 resultados de 1,25 (faltas e tempo).



 Total de R$160.000,00 em prêmios distribuídos ao longo das 
etapas 

 R$22.000,00  por etapa 

 E a premiação para a equipe campeã 

1 carro 0km**

*valor mínimo previsto 

**Carro no valor aproximado de R$30.000,00



 Deverão ser feitas a partir do dia 11 de dezembro de 2019 na sede 

da FHMG*

 O Capitão da Equipe deverá assinar um contrato assumindo as 

responsabilidades e direitos do seu time 

 As escolhas de marca, cor e nome da Equipe acontecerá por ordem 

de efetivação dos pagamentos das inscrições 

 Só poderão participar cavaleiros e amazonas federados e com 

todas as suas obrigações financeiras quitadas na FHMG

 Valores propostos:

R$ 20.000,00 em 10 pagamentos no cartão de crédito

R$ 18.000,00 para pagamento a vista (desconto de 10%).

*serão estipulados horários de atendimento 



 Serão aceitos, a caráter de pré reserva do nome da equipe 

e, até o dia 20 de dezembro de 2019, o pagamento de 10% 

do valor  total  (R$20.000,00).

 Esta reserva valerá até o pagamento definitivo do total da 

inscrição com o vencimento dia 10/01/2020.

 Em caso de desistência ou não quitação do valor acordado 

este não será reembolsado

 Para os times que fizerem a sua inscrição após essa data será 

cobrado o valor da pré reserva mais o valor da primeira 

parcela:

10/01/2020 : R$2.000,00 +  R$1.800,00 ou + R$16.000,00



 Presidente: Rodrigo Sarmento

 Diretor do Evento: Ricardo Moura 

 Diretor Técnico: Pedro Paulo Lacerda

 Representante dos Atletas: Henrique Rocha

 Representante dos Clubes: Sérgio Marins 



 FHMG – Federação Hípica de Minas Gerais 

Endereço: Parque de Exposição da Gameleira, 

Avenida Amazonas, 6020

Pavilhão das Associações, sala 08

Cep: 30510-000

Horário de atendimento da FHMG

De 08h as 17h

(31) 3241-1116 / (31) 99878-1838

 Todos os detalhes, regulamento e informações 
você encontra no site da FHMG, através do 
link: http://www.fhmg.com.br/


