
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 


