ESTE DOCUMENTO CONTÉM

 Questionário de avaliação de risco da OMS no contexto do COVID-19;
 Guia para retomada do Hipismo no Estado de Minas Gerais;
 Programação Técnica CSIe II Etapa da Copa Minas.

Dada a atual situação da Covid-19, observe que a aprovação do programa pela CBH
não deve ser tomada como uma garantia absoluta de que o evento definitivamente
será realizado. A decisão de realização do evento deve ser tomada pelo Comitê
Organizador e pela Federação Estadual em estreita consulta com as autoridades de
Saúde Pública Estadual e Municipal.
É de responsabilidade de cada participante verificar o status do evento antes de
planejar sua viagem.

agosto de 2020

Avaliação de Risco para COVID-19
As perguntas abaixo permitirão aos C.O. e Entidades de Práticas revisar as considerações adicionais específicas ao esporte e, assim,
informar a avaliação de risco do COVID-19 associado ao seu Evento. Isso ajudará os C.O. a entender e gerenciar qualquer risco adicional
do COVID-19.
A avaliação de risco deve ser revisada e reavaliada regularmente durante a fase de planejamento e atualizada imediatamente antes da
transição para a fase operacional, especialmente à luz da natureza em rápida evolução do surto. Deve-se fazer referência às últimas
orientações técnicas e relatórios de situação no site da OMS.
A avaliação de risco do COVID-19 associada ao Evento deve ser coordenada e integrada à avaliação de risco nacional, estadual e
municipal do evento anfitrião para a COVID-19. O responsável por preencher o questionário deve incluir informações das autoridades
locais de saúde pública, consultar as orientações técnicas mais recentes da OMS e garantir que haja uma avaliação atualizada da
situação epidemiológica.

Responda Sim (1) ou Não (0) as seguintes perguntas para determinar uma pontuação de avaliação de risco que
incorpore fatores específicos para eventos esportivos
Risco adicional de COVID-19 para o evento esportivo

Sim (1) / Não (0)

Pontos

O evento será realizado em um estado que documentou a transmissão
local ativa do COVID-19 ?

1

1

O evento será realizado em um único local ou em vários locais / cidades /
estados?
(local único = 0; vários locais = 1)

0

0

O evento incluirá participantes (atletas e espectadores) de estados que
documentaram a transmissão local ativa do COVID-19 (difusão
comunitária)?
Nota: se o evento não envolver público, esclareça nos comentários das
perguntas relativas aos espectadores na aba "Check list de mitigação para
COVID-19".

1

1

O evento incluirá um número significativo de participantes (atletas, oficiais
ou espectadores) do grupo de risco COVID-19 (por exemplo, pessoas com
mais de 65 anos de idade ou portadores de comorbidades)?

0

0

O evento incluirá esportes considerados com maior risco de propagação
para o COVID-19 (por exemplo, esportes de contato)?

0

0

O evento será realizado em local indoor?
(Sim = 1; Não = 0)

0

0

Total COVID-19 pontuação de risco
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Normas de combate ao Covid-19
em eventos oficiais homologados
pela Federação Hípica de Minas
Gerais.

• A Federação Hípica de Minas
Gerais (FHMG), tem como
objetivo orientar, esclarecer e
se adequar para a realização
de eventos equestres nesse
momento de pandemia do
novo Coronavírus,
desenvolvendo esse material
seguindo as normas
internacionais que prioriza
garantir a segurança da
preservação da saúde de todos
os atletas e envolvidos.

• Regras básicas para conter a disseminação do
vírus durante as competições.

• ADAPTAÇÕES GERAIS

• Eventos oficiais FHMG
• Serão permitidos eventos com no máximo 3 dias de duração, com
intervalos maiores entre uma prova e outra para evitar
aglomerações.
• Para estacionamento na hípica, o competidor deverá estacionar,
em espaço determinado pela organização, que será demarcado
respeitando o distanciamento de no mínimo 4 metros (uso de
máscara obrigatório ao sair do veículo).
• O espaço deverá ser dividido em setores, ficando expressamente
proibido a confraternização em qualquer espaço da prova.
• Os quartos sela deverão ter distanciamento adequado e apenas um
tratador por ambiente.
• Todas as pessoas, incluindo treinadores, competidores e
prestadores de serviço, ao adentrarem no local do evento, deverão
usar e permanecer de máscara durante o período presente.

• Recomendamos que as pessoas que fazem parte do grupo
de risco para Covid-19 não tenha acesso ao evento.
• Pessoas do grupo de risco que adentrarem ao evento,
deverão identificar-se e assinar um termo de
responsabilidade que deverá estar disponível e acessível no
evento.
• O comitê organizador deverá disponibilizar produtos de
higiene (álcool em gel) em quantidade adequada, em locais
estratégicos, para uso das pessoas presentes no evento.
• Definição de área para acompanhar a apresentação,
podendo permanecer no local apenas durante a
apresentação, respeitando as normas de distanciamento
social.

• Área de estabulagem e competição é restrita apenas para
competidores, tratadores, instrutores e oficiais.
• Todos os veículos deverão ser pulverizados (área externa)
com solução desinfetante na entrada do evento.
• Serão aceitos na hípica apenas animais com inscrições
pagas. Os profissionais que recebem os caminhões terão a
lista de inscrições para confirmação antes da entrada na
Hípica.
• A recepção contará com um responsável para fiscalização e
aferição da temperatura de todos os profissionais que
adentrarem com os animais.
• Saída dos caminhões deverão respeitar a ordem de entrega
das documentações na secretaria.

• A secretaria terá 1 responsáveis para atendimento, porém
todo acesso a inscrições deverá será feito online.
• O pagamento de inscrição, estabulagem e quarto sela deve
ser feito via deposito antes do início do evento para evitar
aglomeração e problemas na liberação dos animais.
• Será disponibilizado um telefone específico para atendimento
de dúvidas que não sejam inscrições, ou seja, aviso de
“forfait” e dúvidas sobre categorias e prova, inscrições a
FHMG disponibilizará todo acesso remoto até a abertura da
pista para início do reconhecimento.
• Após término do evento, os ganhadores deverão ser
comunicados de forma eletrônica.
• A premiação, para evitar aglomeração, deverá ser realizada
apenas com um atleta por vez.

• O local para julgamento das provas é de acesso exclusivo dos
oficiais, seguindo as normas de distanciamento social.
• Materiais como caneta, lápis, cronômetro e rádio devem ser
limpos com álcool ou, de preferência, cada juiz e secretário traga
o seu próprio material.

• Durante o evento, deverá ter uma pessoa responsável
pela limpeza e higienização, a qual fará uso de solução
desinfetante.
• Todas as categorias deverão ocorrer com horários
previamente determinados. Todo competidor, deverá
respeitar o horário previamente agendado,
permanecendo 30 minutos antes e 30 após a competição,
aproximadamente.

• O número de pessoas por vez no Paddock será definido pelo
juiz da competição, seguindo as normas de distanciamento.
• Regras e responsabilidades do organizador
• É obrigatório o monitoramento da temperatura de todos os
participantes na entrada do evento, incluindo, treinadores,
competidores e prestadores de serviços.
• Manter vários pontos de apoio com a disponibilização de álcool
gel 70% e papel toalha para o uso coletivo.
• Manter durante o evento, profissionais da saúde capacitados
para atendimento e orientação sobre o Covid-19
• Exibir cartazes e informativos sobre a higienização e conduta
adequada.

• O Organizador ficará responsável pela divulgação das regras
impressas, devendo obedecer a todas orientações aqui
apresentadas.
• É de inteira responsabilidade do organizador seguir o
cumprimento das regras e zelar pela saúde dos profissionais
envolvidos no evento. O descumprimento de qualquer regra
aqui imposta, fica sujeita a punição da instituição realizadora
do evento.

• Higienização dos cavalos

• Veterinária

• Secretaria da Hípica

Federação Hípica de Minas Gerais

CSIe CHCJF
II ETAPA DA COPA MINAS
II ETAPA MINAS CHAMPIONS LEAGUE FHMG 2020
II ETAPA COPA REGIONAL BH-MG
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CSIe CHCJF
II ETAPA DA COPA MINAS
II ETAPA MINAS CHAMPIONS LEAGUE FHMG 2020
II ETAPA COPA REGIONAL BH-MG

15 e 16 de agosto de 2020
Clube Hípico e Campestre
Juiz de Fora - MG
Inscrições definitivas até 05 de agosto de 2020
Valor promocional para pagamento até 31 de julho de 2020.
Inscrições no site: www.fhmg.com.br
Dada a atual situação da Covid-19, observe que a aprovação do programa pela
CBH não deve ser tomada como uma garantia absoluta de que o evento
definitivamente será realizado. A decisão de realização do evento deve ser tomada
pelo Comitê Organizador e pela Federação Estadual em estreita consulta com as
autoridades de Saúde Pública Estadual e Municipal.
É de responsabilidade de cada participante verificar o status do evento antes de
planejar sua viagem.
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CSIe CHCJF
II ETAPA DA COPA MINAS
II ETAPA MINAS CHAMPIONS LEAGUE FHMG 2020
II ETAPA COPA REGIONAL BH-MG
Local: Clube Hípico e Campestre de Juiz de Fora

Indoor:

Outdoor:

X

Data: 15 e 16 de agosto de 2020
FEDERAÇÃO: Federação Hípica de Minas Gerais - FHMG

CONDIÇÕES GERAIS
Esse evento é regido de acordo com os acordos abaixo listados em sua última edição:
- Estatutos da CBH;
- Regulamento Geral da CBH;
- Regulamento de Salto CBH;
- Regulamento Veterinário da CBH;
- Caderno de Encargos;
- Política da CBH para Retomada do Hipismo;
- Decretos e Recomendações das autoridades competentes da região para o COVID-19.

***********************************************************************
Os anexos fazem parte deste programa e devem ser distribuídos a todos os Oficiais,
Atletas, Entidades Filiadas e demais envolvidos no Evento.
Aprovado pelo Departamento Técnico da CBH, Rio de Janeiro, 01 de agosto de 2020.

Gerente Esportivo CBH
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INFORMAÇÕES GERAIS
1- DENOMINAÇÃO DO EVENTO:
CSIe CLUBE HÍPICO E CAMPESTRE DE JUIZ DE FORA
II ETAPA COPA MINAS E II ETAPA MINAS CHAMPIONS LEAGUE CHCJF/2020
DATA: 15 a 16 de agosto de 2020
LOCAL DO CONCURSO: Clube Hípico e Campestre de Juiz de Fora
Endereço: Estrada Goiana Rio Novo km 18, MG 393, Rio Novo – Minas Gerais - CEP 36150-000
Tel: (032)98446-9117
1.1. PROMOÇÃO:
FHMG – Federação Hípica de Minas Gerais
Av. Amazonas, 6020 - Gameleira – Belo Horizonte – MG
Tel: (31) 3241-1116 Fax: (31) 3241-3151

1.2. ORGANIZAÇÃO:
Clube Hípico e Campestre de Juiz de Fora
Estrada Goiana Rio Novo km 18, MG 393, Rio Novo – Minas Gerais - CEP 36150-000 Tel:
(032)98446-9117
1.3. APOIO:
1.3.1. PATROCÍNIO FHMG:
Materdei – Rede de Saude, Prefeitura de Rio Novo, CAZM-Aeroporto Regional Zona da Mata,
EquiPoint, Lei de Incentivo ao Esporte, Ministerio dos Esportes, Loja do Paulo, Estância Mourada
e Haras Primavera.
1.4.COMITÊ ORGANIZADOR:
 Presidente de Honra:
o Guilherme Corrêa de Moraes Sarmento
o Ronaldo Bittencourt Filho – Presidente da CBH
o Rodrigo Lemos de Moraes Sarmento - Presidente da FHMG
o Wanilton da Silva Alves - Presidente do CHCJF
 Secretária do evento: Giovanna Marocolo dos Reis
 Informática: Eques Sonorização e cronometragem
 COMISSÃO ORGANIZADORA MCL
o Presidente de Honra: Rodrigo Lemos de Moraes Sarmento
o Diretor Técnico: Pedro Paulo Luz Lacerda
o Diretor do Evento: Ricardo Carvalho de Moura
o Representante dos Cavaleiros: Henrique Rocha Lobo
o Representante dos Oficiais de FHMG: Kurt Grijspeerdt
o Representante dos Clubes Filiados: Sergio Henrique Neves Marins
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1.5. DIRETOR DO EVENTO
• Ricardo Carvalho de Moura
+55 (31) 99982-4739
rmoura@plantar.com.br
1.6. RESPONSÁVEL NO EVENTO PELAS RESPOSTAS E PLANO DE AÇÃO PARA RISCO DA COVID19
Nome: Sr. Rodrigo Lemos de Moraes Sarmento.
Endereço: Estrada Goiana Rio Novo km 18, MG 393, Rio Novo – Minas Gerais - CEP 36150-000
Telefone: (32)98446-9117
1.7. 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.
1.8. OFICIAIS DO CONCURSO
1.8.1. JÚRI DE CAMPO:
 Presidente: Perla Maria Diniz Guedes (MG)
Membro: Kurt Grijspeerdt
(MG)
Membro: Claudia Moraes Braga (MG)

1.8.2. DESENHADOR DE PERCURSO
 Sérgio Villela Villaça Freitas

(MG)

1.8.3. OFICIAIS DE PADOCK
 Chefe: André Viana Queiroga de Deus (MG)
 Comissário Assistente: a Cargo FHMG

ID CBH OF 0029
ID CBH OF 0118
ID CBH OF 0115

ID CBH OF 0034

ID CBH OF0114
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1.9. VETERINÁRIO OFICIAL
 Dr. Alexis Gonçalves Ribeiro
 José Carlos Pontello
1.10. SONORIZAÇÃO E CRONOMETRAGEM
Eques Sonorização e cronometragem
Resultados ao vivo: www.eques.com.br
1.11. CHEFE DE DELEGAÇÃO:
1.12. SECRETARIA FHMG:
Monique Looman
(31) 99878-1838
2 - CONDIÇÕES GERAIS:
2.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Pista Principal:
- Dimensões: 60m x 55m
-Tipo de Piso: Areia
Pista de aquecimento:
- Dimensões: 60m x 25m
- Tipo de Piso: Areia
Cocheiras: 3m x 3m
Gancho de Segurança
Nome do Fabricante: Caro – Cardinali & Rothenberger

2.2. ASSISTÊNCIA:
MÉDICA – haverá ambulância a disposição durante todo o período das provas, sem a qual as
provas não se iniciarão. As despesas decorrentes de atendimento médico-hospitalar serão
por conta dos concorrentes.
VETERINÁRIA – haverá um veterinário de plantão nos dias de Concurso ficando as despesas
médicas por
conta dos proprietários.
FERRADORIA – Haverá um ferrador de plantão nos dias e horários do Concurso, ficando as
despesas materiais por conta dos proprietários.
2.3. SEGURO
Todos os proprietários e concorrentes são pessoalmente responsáveis por danos causados a
terceiros pelos mesmos, seus funcionários, representantes ou seus animais. POR ESSA RAZÃO
RECOMENDA-SE CONTRATAR UM SEGURO CONTRA TERCEIRO
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2.4. INSCRIÇÕES:
 As inscrições somente poderão ser feitas através do site da FHMG pelos
concorrentes ou clubes até o dia 05 de agosto, QUARTA-FEIRA. Qualquer dúvida
favor entrar em contato com a secretaria da FHMG.
 As provas serão abertas a todos os cavaleiros/cavalos filiados em dia com as taxas
de Anuidade da FHMG. Poderão ser convidados cavaleiros de outras federações.
 A responsabilidade da inscrição é do cavaleiro caso a mesma não esteja de acordo
com as idades e normas de suas respectivas categorias o cavaleiro será
desclassificado de sua prova.
 Não serão aceitas inscrições fora do prazo oficial,
 Atenção: Será obrigatória a apresentação do Passaporte da CBH homologado e com
as anotações vacinais em dia, ou documento que comprove a identidade e sanidade
do animal. A verificação será feita pelo veterinário a cargo do concurso.

É obrigatório o Exame de AIE e MORMO no desembarque dos animais para entrada
no local do evento.
 Os animais não estabulados no local do evento deverão apresentar o exame de
AIE E MORMO a cada entrada nas dependências do evento.

Caso não tenham inscrições suficientes para realização do evento o mesmo será
cancelado, conforme determinação da AGE de 17 de julho de 2020.
2.4. TAXAS DO CONCURSO:
Taxas de referência valor de inscrições para as etapas do Ranking Mineiro 2020
DESCRIÇÃO

Valor para Pagamento
até 04 de agosto.

Valor para
Pagamento até
07 de Agosto

Séries 0,90m 1,00m, 1,10m e 1,20m, 1,30m e
1,40m - Aberta por prova.

R$ 180,00

R$ 225,00

Séries 0,90m, 1,00m, 1,10m e 1,20m Aberta
2(dois) dias.

R$ 270,00

R$ 325,00

Séries 0,90m 1,00m, 1,10m e 1,20m Aberta por
prova ( Apenas para o conjunto que saltou Sábado)

R$ 90,00

R$ 100,00

Cavalos Novos por prova.

R$ 80,00

R$ 100,00

Cavalos Novos HC.

R$ 80,00

R$ 100,00

Prova MCL – ( FINAL ) (1,25m por conjunto).

R$ 100,00

R$ 120,00

Estabulagem e quarto de Selas

R$ 320,00

R$ 400,00

Recurso.

R$ 400,00

R$ 500,00

Observação: Estabulagem só serão aceitas com envio do comprovante de pagamento até dia 05
de Agosto, QUARTA-FEIRA. Pedimos que enviem para o e-mail
. Não
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serão devolvidos pagamento de estabulagem e quarto de arreio mesmo se acompanhados de
forfait médico ou veterinário.
IMPORTANTE
Atletas que não estiverem com o cadastro CBH 2020 (Anuidade CBH válida), não poderão efetivar
suas inscrições para participar de provas oficiais do calendário de Salto da Confederação Brasileira
de Hipismo. Atualize seu registro através do portal de serviços da CBH, no link
http://intranet.cbh.org.br/, após o login siga os seguintes passos:
1. Serviços
2. Anuidade cavaleiro.

Conta para depósito:
Inscrições
Federaçao Hípica de Minas Gerais
CNPJ: 12.871.212/0001-84
Banco Itaú: 341
Agência: 0587
Conta Corrente: 01112-3

Estabulagem
Clube Hípico e Campestre de Juiz de Fora
CNPJ:021.598.693/0002-17
Banco Caixa Economica Federal
Agência: 3398
Conta Corrente: 1720-3
0p:003

3- CARACTERÍSTICAS E REGULAMENTAÇÃO DO CONCURSO
Todas as provas valerão para o Ranking da FHMG e Minas Champions League em suas
categorias, sendo que as provas do MCL, ocorrerão no domingo.
Série 4 – 0.90m x 1.00n – Aspirantes e Aberta
Série 5 – 1,00m x 1,20m – Mini Mirim, Jovem Cavaleiro B, Amador B, Master B, CN 04 anos,
Aberta e MCL- S1
Série 6 – 1,10m x 1,30m – Pré-Mirim, Jovem Cavaleiro A Amador A, Master A, CN 05 anos,
Aberta e MCL- SEMI-FINAL ;
Série 7 – 1,20m x 1,50m – Mirim, Jovem Cavaleiro, Amador, Máster, Sênior A, CN 06 anos,
Sênior A, Aberta e MCL-FINAL
Série 8 – 1,30m x 1,60m – Pré-Junior, Jovem Cavaleiro Top, Amador Top, Master Top, Sênior
Especial, CN 07 anos e Aberta.
Série 9 - 1,40m x 1,80m - Sênior, Junior, Young Riders, CN 08 anos e Aberta
O concurso será julgado pelas seguintes regulamentações:
 Regulamento Geral da CBH -ultima edição;
 Regulamento Veterinário da CBH -ultima edição;
 Regulamento de Saltos da CBH -ultima edição;
 Manual para Stewards - FEI - ultima edição;
 Diretrizes técnicas e normas da FHMG - versão 2020 e todas modificações;
 Política da CBH para Retomada do Hipismo;
 Decretos e Recomendações das autoridades competentes da região para o COVID-19;
 Regulamento da Temporada 2020 – Minas Champions League (MCL);
 As provas ou campeonatos serão realizados independentemente do número de
conjuntos inscritos.
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Cada cavalo poderá participar de até 02(duas) provas no mesmo dia, desde que em
provas(alturas) diferentes.
A ordem de entrada do primeiro dia será feita por sorteio e a do segundo dia será pela
ordem inversa do primeiro dia.
Nas provas da Copa minas, cada concorrente poderá participar com máximo de 03(três)
cavalos por prova.
Nas provas abertas o numero de participações é livre.
Nas categorias de cavalos novos a participação é livre.
Nas categorias Cavalos Novos e Abertas o número de participações é livre.
Devolução do valor pago nas inscrições somente será efetuadas aos “forfaits"com
atestado Veterinário ou Médico.
Será cobrada uma multa de 20% do valor da inscrição por “forfaits"sem aviso antes do
inicio da prova.
Será considerado forfait sem aviso, quando o cavaleiro não comparecer ou fizer o
forfait após o término do reconhecimento de pista.
O uniforme será culote branco ou bege, camisa de gola branca, gravata, casaca, bota preta
e quepe com queixeira de 3 pontos obrigatório a todos os concorrentes, tanto na pista de
distensão quanto na pista principal. Sempre que o atleta estiver montado.
Todas as sugestões, reclamações deverão ser feitas diretamente ao júri de campo ou de
Apelação pelo Delegado Técnico do concurso por escrito e de maneira civilizada e cortês.

Idade dos Cavalos Novos
Cavalos 04 anos – animais nascidos entre 01/08/2015 e 31/07/2016
Cavalos 05 anos – animais nascidos entre 01/08/2014 e 31/07/2015
Cavalos 06 anos – animais nascidos entre 01/08/2013 e 31/07/2014
Cavalos 07 anos – animais nascidos entre 01/08/2012 e 31/07/2013
Cavalos 08 anos – animais nascidos entre 01/08/2011 e 31/07/2012
4 - PREMIAÇÃO:
4.1 – PISTA
 Medalhas para os 3 melhores classificados geral de cada prova de tempo ideal e para os
3 melhores classificados geral de cada prova ao cronômetro da série (1,00m)
 Medalhas para os 3 melhores classificados geral de cada prova das séries (0,90m),
(1,10m), (1,20m), (1,30m) e (1,40m)
4.2 – PODIUM
 Premiação de podium, com Troféus para o 1° e 2° classificados da Temporada, das
séries (0,90m), (1,10m), (1,20m), (1,30m) e (1,40m)
 Premiação de podium, com Troféus para o 1° e 2° classificados da Temporada das
provas de tempo ideal e para o 1° e 2°classificados da Temporada das provas ao
cronômetro da série (1,00m).
CONFORME NORMA DE REGULAMENTAÇÃO CONTRA A PANDEMIA NÃO HAVERÁ
PREMIAÇÃO DE PISTA OU DE PÓDIO OS CAVALEIROS CLASSIFICADOS DEVERÃO
PEGAR SUAS PREMIAÇÕES JUNTO A MESA EVITANDO AGLOMERAÇÕES
4.3 - ESPÉCIE - Será divulgada posteriormente
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4.4 - DESCONTOS DE PREMIAÇÃO EM ESPÉCIE
Na premiação em espécie, serão descontados os impostos de acordo com as leis vigentes do
país.
5. DADOS PARA EMISSÃO DE GTA:
Proprietário: Clube Hípico e Campestre de Juiz de Fora
CNPJ: 21.598.693/0001/36
Estrada Goiana Rio Novo km 18, MG 393, Rio Novo – Minas Gerais - CEP 36150-000
Número do Estabelecimento: serão informados posteriormente
6. PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS:
Correrá por conta dos concorrentes: transporte e alimentação dos animais, alimentação de
tratadores, assistência veterinária e ferragem.
Haverá ferrador de plantão no dia do concurso, correndo os custos por conta dos interessados.
Animais poderão chegar a partir de 13/08/2020 somente nos horários entre 06:00 as 18:00
Todos devem cumprir as normas de proteção contra o COVID-19, respeitando toda divulgadas
no site da FHMG
7. HOTEL DO CONCURSO:
MHAJOL PLAZA HOTEL
SITE: http://www.mhajolhotel.com.br/
Reservas e informações podem ser feitas:
Telefone: (32) 3274-1482
E-mail: mhajol@hotmail.com
ENDEREÇO: Rua Doutor Basílio Furtado, 70 - Centro,
Rio Novo - MG, 36150-000 - Minas Gerais
Preço das Diárias: R$ 95,00 por pessoa.
O Mhajol Plaza Hotel é situado na pequena cidade mineira Rio Novo. O Hotel se encontra próximo
a grandes centros como 50km de Juiz De Fora. Hotel fica á 4km do CHCJF – Fazenda Preço das
Diárias: R$ 95,00 por pessoa.
Haras Primavera.
Preço das Diárias: R$ 95,00 por pessoa.
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PROGRAMAÇÃO TÉCNICA

Sábado

15/08/2020

➢ ATENÇÃO: Durante a adequação dos percursos e intervalo das Séries a
pista se encontrará aberta para reconhecimento e revisão do percurso aos
interessados.
08:00 horas – Reconhecimento em conjunto das Séries 1,20m e 1,30m
08:30 Horas - SÉRIE 07 -1,20m
 Mirim, Jovem Cavaleiro, Amador, Master, CN 06 Anos, Sênior e Aberta
 Prova ao Cronometro - Art. 238.2.1 Altura: 1,00m x 1,20m Velocidade: 350m/min.
 Altura: 1,20m x 1,50m. Velocidade: 350 m/min.
A seguir - SÉRIE 08 -1,30m
 Pré-Junior, Jovens Cavaleiro Top, Amador Top, Master Top, Sênior Especial, CN
07 Anos e Aberta
 Prova com desempate – Art. 238.2.2 Altura: 1,30m x 1,60m. Velocidade: 350
m/min.
11:30 horas - Reconhecimento em conjunto das Séries 0.90m, 1,00m e 1,10m
12:00 horas – SÉRIE 03 (0,90m)
 Aspirante e Aberta
 Prova de faixa de tempo com classificação pelo tempo ideal. Tabela A. Art. 238.5.2.3
Altura: 0,90m x 0,70m. Velocidade 350m/min.
A seguir – SÉRIE 05 - 1,00m
 Mini Mirim, Jovem Cavaleiro B
o



Prova de faixa de tempo com classificação pelo tempo ideal - Tabela A. Art.
238.6.2.3
Cavalos Novos 04 Anos
o



Normal sem cronômetro, sem desempate, com tempo concedido. Art.
238.1.1 Velocidade: 350m/min.
Amador B e Master B e Aberta
o

Prova com um desempate - Art. 238.2.2. Altura: 1,00m x 1,20m Velocidade:
350m/min.

A seguir – SÉRIE06 - 1,10m
 Cavalos Novos 05 Anos
o

Normal sem cronômetro, sem desempate, com tempo concedido. Art.
238.1.1 Velocidade: 350m/min (O conjunto irá realizar as duas fases
conforme a regulamentação de cavalos Novos, sem cronômetro e sem
desempate.)
 Pré-Mirim, Jovem Cavaleiro A, Amador A, Master A e Aberta
Duas fases especial Art. 274.2.2.5 Altura: 1,10m x 1,30m - Velocidade: 350m/min.
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Domingo

16/08/20

➢ ATENÇÃO: Durante a adequação dos percursos e intervalo das Séries a
pista se encontrará aberta para reconhecimento e revisão do percurso aos
interessados.
08:30 horas – Reconhecimento Séries 1,20m e 1,40.
09:00 - SÉRIE 07 -1,20m
 Mirim, Jovem Cavaleiro, Amador, Master, CN 06 Anos, Sênior e Aberta
 Duas fases especial Art. 274.2.5 Altura: 1,20m x 1,50m. Velocidade: 350 m/min.
Pista de Areia
A seguir – SÉRIE 09 - 1,40m
 Sênior, Junior, Young Riders, CN 08 Anos e Aberta
 Duas fases Especial Art. 274.2.2.5 Altura: 1,40m x 1,70m. Velocidade: 350 m/min.
Pista de Areia
10:30 – Reconhecimento Séries 0,90m, 1,00m e 1,10m
11:00 – SÉRIE 03 (0,90m) Aspirante e Aberta
 Prova de faixa de tempo com classificação pelo tempo ideal. Tabela A. Art.
238.5.2.3. Altura: 0,90m x 0,70m. Velocidade 350m/min
A seguir – SÉRIE 04 – S1 – MCL “Minas Champions League” - 1,00m
 Mini Mirim, Jovem Cavaleiro B e S1-MCL
o

Prova de faixa de tempo com classificação pelo tempo ideal - Tabela A. Art.
238.5.2.3
Cavalos Novos 04 Anos



o

Normal sem cronômetro, sem desempate, com tempo concedido. Art.
238.1.1 Velocidade: 350m/min.
Amador B e Master B e Aberta



o

Prova com um desempate - Art. 238.2.2. Altura: 1,00m x 1,20m Velocidade:
350m/min.

A seguir – SÉRIE 05 – Semi Final - MCL “Minas Champions League” - 1,10m
 Cavalos Novos 05 Anos
o



Normal sem cronômetro, sem desempate, com tempo concedido. Art.
238.1.1 Velocidade: 350m/min
Pré-Mirim, Jovem Cavaleiro A, Amador A, Master A, Aberta e S2-MCL
o

Prova ao cronômetro – Art. 238.2.1 Altura: 1,10m x 1,30m. Velocidade:
350 m/min.

A seguir – Final - MCL “Minas Champions League”
 Altura 1,25m - Aberta aos inscritos no MCL
 Prova ao cronometro – Art. 238.2.1 Altura: 1,25m x 1,50m. Velocidade: 350
m/min. Pista de Areia.
 Regulamento especial MCL para classificação final
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SEGURANÇA DO CAVALO
Durante os jogos Equestres Mundiais de 1990 em Estocolmo, na Suécia, a FEI discutiu a
publicação do CÓDIGO DE CONDUTA para todas as pessoas envolvidas na segurança das
competições a cavalo. Consequentemente, em novembro de 1990, o Comitê de Revisão Ética
da FEI fez o 1º esboço. O Comitê de saúde e a segurança do CAVALO que participa sob as Regras
de Regulamentações da FEI e também garantir uma boa imagem do esporte Equestre. Entre
os membros do Comitê, fazem parte 03 (três) competidores ativos das 03 (três) modalidades
Olímpicas. Em sua reunião de fevereiro de 1991, o Comitê Veterinário da FEI adotou o CÓDITO
DE CONDUTA, como esboçado pelo Comitê de Revisão Ética e em março do mesmo ano, o
Bureau da FEI e a Assembleia Geral de Tóquio, oficializaram o CÓDIGO DE CONDUTA. Este,
posteriormente, foi atualizado pelo Comitê de Revisão Ética e aprovado pelo Bureau. Para que
se obtenha uma ampla divulgação, o CÓDIGO DE CONDUTA tem que ser incluído nos
calendários e nos anteprogramas de todos os Concursos.
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 têm que assegurar a saúde e o bemestar do CAVALO.
4. Os mais altos padrões de nutrição, alimentação, saúde, higiene e segurança têm 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 têm que ser revisadas
constantemente para garantir sempre a segurança.
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CÓDIGO DE CONDUTA DA “FEI” PARA O BEM ESTAR
DO CAVALO
A Federação Equestre Internacional (FEI) conta com o irrestrito apoio de todos os envolvidos
com os Esportes Equestres no sentido de aderir ao Código de Conduta da FEI, além de
reconhecer e aceitar que o bem-estar do cavalo é de fundamental importância e não deve nunca
estar subordinado a influências comerciais ou competitivas.
1. Em todos os estágios de preparação e treinamento de cavalos de competição, o bemestar do cavalo tem, obrigatoriamente, precedência sobre todas as outras necessidades. Isto
inclui o manejo, métodos de treinamento, ferrageamento, equipamentos utilizados e
transportes.
2. Cavalos e competidores têm de demonstrar competência, além de estar em boa forma física
e com saúde antes de ser permitida a participação em competições. Isto inclui controles sobre
o uso de medicação, procedimentos cirúrgicos que ameacem a o bem-estar do cavalo ou a sua
segurança, gravidez nas éguas e a má utilização das ajudas por parte do cavaleiro.
3. Os eventos equestres não podem prejudicar o bem-estar dos cavalos. Isto exige uma atenção
especial para as áreas de competição, pisos das pistas, condições climáticas, estabulação,
segurança e a boa condição física do cavalo para seguir viagem após o término do evento.
4. Nenhum esforço deve ser medido para assegurar que os cavalos recebam atenção
adequada depois das competições nas quais participam e que sejam tratados com respeito e
dignidade quando suas carreiras esportivas se encerrarem. Isto inclui tratamento veterinário
especializado, lesões esportivas, sacrifício por razões humanitárias e aposentadoria.
5. A FEI recomenda fortemente que todos os envolvidos com os Esportes Equestres atinjam os
mais altos graus de educação em suas respectivas áreas de especialização.
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