
 
 

Projeto Força do Interior  
 

Objetivo: apoiar a participação de cavaleiros e amazonas que 

moram a mais de 280 km de distância da capital Belo Horizonte 

nas Etapas de Salto da Copa Minas de Hipismo e do MCL.  
 

Justificativa:  
 

Minas Gerais é um estado de grandes dimensões e a maioria das provas hípicas da FHMG 

acontecem na região metropolitana de Belo Horizonte.  

Portanto os custos de transporte, acomodação e alimentação para os atletas do interior do 

estado, são mais elevados do que para aqueles que moram na capital.  

Sendo assim a FHMG propõe uma ajuda de custo para atletas do Salto que se federem e 

participem das provas que acontecem ao longo do ano. 

  

Benefícios: 
 

Trazer atletas mineiros, que por motivos citados acima, se federam em outros estados, para 

participarem das competições do estado natal. 

Aumento do número de concorrentes nas provas, o que gera ganho para a cidade 

(hospedagem, alimentação, etc), o clube sede (estabulagem, mais inscrições etc) e a federação 

(cumpre seu papel de atender todos os atletas do estado).  

Como consequências as provas se tornam mais competitivas e atrativas aos atletas e ao 

público. 

 

 



Proposta: 
 

Bolsa Deslocamento 
 

Cada atleta, que comprovar moradia a mais de 280km de distância terá direito a receber uma 

ajuda de custo como forma incentivo, podendo assim diminuir os gastos.  

1- Atletas na modalidade ``outras categorias`` o valor a receber será de até R$665,00 

(seiscentos e sessenta e cinto  reais) 

 

2- Atletas da categoria aspirantes 0,90m o valor a receber será de até R$ 475,00 

(quatrocentos e setenta e cinco reais) 

3- Atletas da categoria escola o valor a receber será de até R$ 115,00 (cento e quinze 

reais) 

 

Regras:  

1- Essa bolsa será oferecida uma única vez (ao ano ou todo ano terá) para cada atleta e 

esta não poderá ultrapassar em nenhuma hipótese, os valores de inscrição e/ou taxa 

do animal, pago por este; 

 

2- O atleta deverá se federar a FHMG, sendo uma anuidade de “outras categorias” e mais 

um cavalo, ou pela categoria “escola”, cumprindo suas diretrizes e regras dos 

campeonatos (salvo casos analisados pela diretoria da FHMG onde poderá ser 

concedido um ano de carência para o atleta se federar); 

 

3- Apresentar o comprovante de residência atual e uma declaração do clube hípico onde 

treina; 

 

4- O atleta beneficiado deverá apresentar uma nota fiscal onde comprova gastos com o 

transporte, no limite do valor do benefício de R$665,00 ou R$ 475,00 para 0,90 ou R$ 

115,00 para escola. 

 

5- O cavaleiro ou amazona deve está competido com o cavalo inscrito nesse projeto.  

 

6- A FHMG terá um prazo de até 30 dias, após analise dos documentos, para pagamento 

do valor da Bolsa Deslocamento e/ou Estadia. 

 

7- O atleta deve obrigatoriamente participar de pelo menos 2 das etapas do ano vigente.  

O não comprimento da regra acima implica em devolução da bolsa deslocamento / 

estadia.  

 

8- Os reembolsos serão realizados no decorrer das Etapas, após completarem 2 

participações na copa minas, e até completarem o valor correspondente ao direito de 

cada atleta. 

 



 

 

 

Inscrição:  
 

Nome Completo:_______________________________________ 

Nome Cavalo:__________________________________________ 

Clube:________________________________________________ 

Cidade de MG:__________________________________________ 

Data da assinatura:______________________________________ 

E-mail:_________________________________________________ 

Telefone:_______________________________________________ 

Banco:_________________________________________________ 

Agencia:________________________________________________ 

Conta corrente:__________________________________________ 

Pix:_____________________________________________________ 

Comprovantes anexados: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Nome completo do Solicitante                                                      Federação Hípica de Minas Gerias 

CPF.                                                                                                     CPF.  

 

Testemunha 1:                                                                                Testemunha 2: 

CPF .                                                                                                   CPF.  


