
                                                                                       
                                                   

 

CAMPEONATO MINEIRO 2001   -  1ª ETAPA  
Fazenda OLHOS D’AGUA - CAETANOPOLIS - MG 

 

11 e 12 de Junho de 2021 
 

COMUNICADO IMPORTANTE 

Atenção: Como todas as outras provas que estão sendo 
realizadas neste período de pandemia, dependemos da emissão 
do alvará  da Prefeitura de Caetanopolis para q esta se efetive. 

REGRAS E EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA  

         INSCRIÇÕES  

Não aceitaremos inscrições no local. Somente ONLINE;  As inscrições devem ser 
realizadas através do site: www.mg.provaequestre.com.br  

ENTRADA DE PESSOAS E ANIMAIS  

A Fazenda somente estará aberta no dia, 10 de junho, quinta-feira, a partir das 
5h. Em hipótese alguma será permitida a entrada de animais antes desse dia e 
horário. 

Todas as pessoas (cavaleiros, grooms, veterinários, organização...) que 
passarem pela portaria principal terão de aferir a temperatura e somente terá 
acesso após a confirmação do descarte de febre.  

Todos devem, obrigatoriamente, usar máscaras o tempo todo nas dependências 
do evento, com exceção do cavaleiro quando estiver montado ou na trilha. 

Após a checagem dos documentos dos animais (GTA...) os grooms deverão 
permanecer com os cavalos nas suas baias , caso as tenham reservado 
(obrigatório para cavalos da prova FEI) e no caso de cavalos que chegarem no 
dia da prova, nas suas barracas e dirigir-se ao vet-check somente na hora da 
inspeção veterinária;  

Todos os participantes deverão trazer sua máscara e seu álcool-gel de casa;  



Acesso permitido para o Presidente e Diretores da das Federações.  

BARRACAS  

As barracas de apoio deverão ser higienizadas com álcool gel ou álcool 70%, 
pelos grooms, e os mesmos devem estar utilizando máscaras e luvas;  

Todas as equipes deverão ter um saco de lixo preto na barraca e no final da 
prova o lixo deve ser recolhido e levado com a equipe para um descarte 
adequado;  

Todas as equipes deverão portar seu próprio material de apoio e de 
higienização e em hipótese alguma os materiais deverão ser compartilhados 
com outras barracas.  

BAIAS  

Acesso restrito à 01 pessoa  p/cavalo, indicada pelo cavaleiro.  

As baias deverão ser indicadas pelo número do conjunto e não poderão ser 
limítrofes umas às outras, com distância mínima de 1,5 (um metro e meio).  

Entrada e saída de preferência separadas e a prioridade é de quem sai, caso seja 
a mesma.   

SECRETARIA  

Não aceitaremos inscrições no local;  

LARGADA E CHEGADA  

O conjunto deve se preparar na sua barraca e se dirigir para a largada somente 
5 (cinco) minutos antes do horário marcado.  

Os grooms devem permanecer nas barracas e só se dirigir para a chegada no 
horário estabelecido.  

Os grooms deverão recepcionar os cavalos somente após a higienização das 
barracas e das mãos e sempre com a máscara.  

TRILHAS   

Não haverá qualquer apoio,  salvo algum acidente. 

Cada cavaleiro deverá levar água para consumo próprio durante o percurso da 
trilha.  

Só haverá água para os cavalos, a cada 10km;  



Poderá haver uma pessoa equipada com EPIs nos Pits para garantir a reposição 
de água.   

VET CHECK  

Na apresentação do cavalo, somente 01 pessoa, com máscara, poderá 
acompanhar e trotar o animal;  

Não será permitido e nem necessário que o groom esteja com o colete do 
cavaleiro para apresentar o cavalo no vetcheck;  

Quem estiver acompanhando o cavalo deve manter uma distância de um metro 
e meio do veterinário;  

COMIDAS E BEBIDAS  

No local da prova não haverá nem um tipo de bebida e comida para venda e 
consumo local. 

Todas as equipes e colaboradores devem providenciar suas bebidas, lanches e 
comidas e as mesmas devem ser consumidas apenas na dependência da 
barraca.  

DAS   PROVAS 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

Presidente de Honra: Leonardo Moreira de Abreu  

Presidente do Evento: Renato Bicalho de Lana 

Organização: Federação Hípica de Minas Gerais 

 

CHANCELAS 

FEI - Federação Eqüestre Internacional 

CBH  - Confederação Brasileira de Hipismo  

FHMG – Federação Hípica de Minas Gerais  - 

Diretor de Enduro: Renato Moraes Bicalho de Lana 

 

JURI DE CAMPO 



Presidente: Jorge Malouf 

Membros: Elizabeth van Schelle 

DELEGADO TÉCNICO:  Elizabeth van Schelle 

CHIEF STEWARD: Vanda Balassa 

CRONOMETRAGEM  :   G.Gron – Guilherme Almeida 

TRILHAS:    Paulo Ricardo Barberio 

AMBULÂNCIA:  Hospital Vera Cruz  

°°°FERRADOR:  Djalma Donizete Alves (11) 99896-3321 

 

COMISSÃO VETERINÁRIA 

Presidente: Dr.  Paulo Lang Fasano 

Membro: Gustavo Fiorelini,  

Veterinário de tratamento: Carlos Henrique Ferraz 

Veterinário GTA: Dr. Felipe José Gazzinelli 

INFORMAÇÕES SOBRE AS INSCRIÇÕES 

As inscrições serão feitas no site  

https://www. provaequestre.com.br/.      

Data limite para as inscrições  :  Para prova FEI até  dia 04 de Junho  e para 
as  provas  Nacionais até dia 08 de Junho .     

****   Não serão aceitas inscrições no local.   

Os pagamentos deverão ser feitos através de deposito bancário:   

BANCO: Bradesco –  AG:.0134 -   CONTA: 5676-6  -  FAVORECIDO:  Rach Stud   - 
CNPJ: 10.308.227/0001-52. 

Obs. Será concedido um desconto de R$ 100,00 ás inscrições de provas 
NACIONAIS, se pagas até o dia 04/06 – SEXTA-FEIRA . 

 O comprovante deverá ser enviado para o whatsapp (11) 99928-9593 até dia   
08/07. 

* Necessário apresentar o comprovante para retirada do jaleco. 

https://www.mg.provaequestre.com.br/


 
BAIAS 

• Valor: R$ 280,00 (duzentos e oitenta Reais), sem cama.  
Obrigatória para prova FEI. Opcional para as provas Nacionais. 
 

 

NOTA Todos os cavaleiros e cavalos que irão participar das Provas 
Internacionais deverão estar com o ID FEI e a QUALIFICAÇÃO 
devidamente ATUALIZADOS. Atletas e/ou cavaleiros que não estiverem 
com o registro FEI regularizado serão automaticamente desclassificados, 
porém poderão participar da prova Nacional. 

 

 

INSPEÇÃO INICIAL 

A apresentação dos cavalos será realizada da seguinte forma: 
 
 CEI 3*, 2*, 1*, 80 km nacional e Livre curta 60KM 

 Sexta dia 11/06 das 15hs às 17hs 
 

             CEN 1* e REGULARIDADE 
 Sábado dia 12/07- a partir das 6hs. 

 
 
BRIEFING PARA TODAS AS CATEGORIAS 

DIA 11/06/21 ÀS 18hs 

 

PROVAS 
DIA 12/06/2021 – SÁBADO 

 
 
CEI 3* 160km –R$ 1.600,00  
• Categorias: única - peso mínimo 75Kg 

• 06 Anéis  
• LARGADA: Sábado, dia 12/06/21, às 04:30h 

         Velocidade mínima de prova: 12km/h 

• Tempo para apresentação: até 15 minutos da chegada nos anéis intermediários e até 20 minutos 

da chegada no último anel. Descanso obrigatório: 40 minutos nos anéis intermediários  e                          
50 minutos entre os  anéis 4º e 5º    e   entre os anéis 5º  e  6º . 

 
 
CEI 3* 140km –R$ 1.400,00  
• Categorias: única - peso mínimo 75Kg 

• 05 Anéis  
• LARGADA: Sábado, dia 12/06/21, às 05:00h 

         Velocidade mínima de prova: 12km/h 

• Tempo para apresentação: até 15 minutos da chegada nos anéis intermediários e até 20 minutos 



da chegada no último anel. Descanso obrigatório: 40 minutos nos anéis intermediários  e 50 para 
largar para o último anel. 

 
 
 

 

CEI e CEIYJ 2* 120KM –R$ 1.200,00  
Categorias: Adulto - peso mínimo 70Kg  
Young Riders – peso mínimo 60 kg 
 

• 05 Anéis  
• LARGADA ADULTO: Sábado, dia 12/06, às 05:30h 

• LARGADA YOUNG RIDERS: Sábado, dia 12/06, às 05:45h  
• Velocidade mínima de prova: 12km/h 

• Tempo para apresentação: até 15 minutos da chegada nos anéis intermediários e até 20 minutos 

da chegada no último anel. Descanso obrigatório: 40 minutos entre os anéis intermediários e 50 
minutos entre os últimos anéis. 
 

  
CEI e CEIYJ 1* 100KM –R$ 1.000,00  
Categorias: Adulto - peso mínimo 70Kg  
Young Riders – peso mínimo 60 kg 
 

• 04 Anéis  
• LARGADA ADULTO: Sábado, dia 12/06, às 06h30 

• LARGADA YOUNG RIDERS: Sábado, dia 12/06, às 06h45  
• Velocidade mínima de prova: 12km/h 

• Tempo para apresentação: até 15 minutos da chegada nos anéis intermediários e até 20 minutos 

da chegada no último anel. Descanso obrigatório: 40 minutos entre os anéis . 
 

 
VELOCIDADE LIVRE CEN  80KM  - R$ 500,00) 
• Categorias: Adulto peso mínimo 70Kg e  Young Riders 60kg 

• LARGADA ADULTO: Sábado, dia 12/06, às 7h 

• LARGADAYOUNG RIDERS: Sábado, dia 12/06, às 7h15 

• Velocidade mínima de prova: 12km/h  
• Tempo para apresentação: até 15 minutos da chegada nos anéis intermediários e até 20 minutos  

da chegada no último anel. Descanso obrigatório: 40 minutos. 

        *Cavalo e/ou cavaleiro em processo de qualificação - velocidade máxima : 16km/h por anel. 
 

 
VELOCIDADE LIVRE CURTA CEN 60KM –R$ 400,00) 
• Categorias: Adulto (peso mínimo 75Kg  
•  Young Riders – 60kg 

• 03 Anéis 

• LARGADA ADULTO, YOUNG RIDERS  Sábado, dia 12/06, às 8h   
• Velocidade mínima de prova: 12km/h 

• Tempo para apresentação: até 15 minutos da chegada nos anéis intermediários e até 20 minutos da  
no último anel. Descanso obrigatório: 40 minutos. 

       *Cavalo e/ou cavaleiro em processo de qualificação - velocidade máxima : 16km/h por anel. 



 
VELOCIDADE CONTROLADA GRADUADO CEN 40KM – (R$ 300,00) 
• Categorias: Adulto, Jovem   
• 02 Anéis 

• LARGADA: Domingo, dia 12/06 a partir das 8;15h 

• Velocidade Mínima: 10 km/h  
• Velocidade Máxima: 12 km/h   
• Descanso obrigatório entre anéis: 40 minutos. 

 

VELOCIDADE CONTROLADA ABERTA CEN 20KM – (R$ 150,00) 
Categorias: Adulto, Jovem e Mirim  
• 01 Anel 
• LARGADA: Domingo, dia 08/09 a partir das 8:15h 

• Velocidade Mínima: 08km/h  
• Velocidade Máxima: 10 km/h  
• Descanso obrigatório entre anéis: 40 minutos. 

 

OBS: VELOCIDADE CONTROLADA MARCAR HORÁRIO DE LARGADA JUNTO A 
CRONOMETRAGEM COM ANTECEDENCIA. LOGO APÓS A INSPEÇÃO VETERINÁRIA. 

 

 

 

 
TEMPERATURA E UMIDADE 

Temperatura média para Junho -: máxima de 25ºC e mínima de 14ºC 
Umidade relativa do ar média para Junho de 3% a 6% 
Relevo: 625m 
 
OPÇÕES DE HOSPEDAGEM 

 
Hotel HC   
Novo Hotel  
Hotel  Maquiné 
 
 
DADOS PARA EMISSAO DA G.T.A.  
 
Nome  
 Responsável técnico:   Dr: Felipe Gazzinelli – (31) 9628-3529 – (31) 98601-5529 

Endereço:  
Telefone:  
Cidade:  
UF:  
Código:  
Aglomeração: a definir 
Dúvidas s/ o GTA favor entrar em contato com Dr: Felipe Gazzinelli – (31) 9628-3529 – (31) 98601-5529 

 


