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Programa 

I _ Informações Gerais: 

1- Denominação do Evento 

Campeonato Mineiro de Adestramento Paraequestre 

Data: 09 de junho de 2018 (sábado) 

Local: Centro Hípico Vila Boa vista, Fazenda Boa Vista, Zona Rural, Três Pontas MG 

CEP: 37190-000 

Email: carlosrenatovb@gmail.com 

Tel: 35 99971 7076 

 

2-Entidade organizadora: 

Centro Hípico Vila Boa Vista 

Email: carlosrenatovb@gmail.com 

035 999717076 

FHMG: Federação Hípica de Minas Gerais 

Avenida Amazonas, 620, Gameleira, Belo Horizonte - MG 

Fone: 031-3241-1116 - Fax: 031- 3241-3151 

 

3- Comissão organizadora: 

Sr. Carlos Renato Veiga Brito - Centro Hípico Vila Boa Vista 

Sr. Arnaldo Conde – Diretor de Adestramento da FHMG 

Sr. Rodrigo Lemos de Moraes Sarmento – Presidente da FHMG 

mailto:carlosrenatovb@gmail.com
mailto:carlosrenatovb@gmail.com


                                                                                            
 

II- Condições Gerais: 

Este evento é organizado de acordo com: 

 - Regulamento de Adestramento Paraequestre/ CBH,. E diretrizes técnicas vigentes; 

 - Regulamento Geral/ CBH, Edição 2015; 

 - Caderno de Encargos/CBH, Edição 2018; 

 - Reprises Internacionais constantes do site/FEI;www.fei.org 

 - Regulamento Veterinário/CBH, Edição 2015; 

 - Todas as modificações e esclarecimentos publicados através de documentos oficiais 

e, não constantes dos atuais regulamentos. 

III- Oficiais do concurso  

1- Júri de Campo 

Presidente: Sr. Carlos José Galvão  

Membro: Sr. Arnaldo Conde 

Obs: o quadro acima poderá sofrer alterações conforme necessidades do evento. 

2-Juri de apelação:  

Sr. Arnaldo Conde 

3-Juiz de arreamento: 

Steward do paddock 

4-Médico do concurso: 

A cargo da organização 

5-Ferrador do concurso: 

A cargo do Centro Hípico Vila Boa Vista 

Obs: a relação de oficiais acima mencionadas poderá sofrer alterações. 



                                                                                            
 

IV- Condições técnicas especificas  

 

1-Local / picadeiro de competição : 

O concurso será realizado em pista ao ar livre 

Dimensões: 20x60m 

Piso: areia 

2-Picadeiro de treinamento e aquecimento: 

Dimensões: 20x40m 

Piso: areia 

 

V- Facilidades oferecidas 

1-Concorrentes e chefes de equipes: 

Por conta própria  

Obs: haverá lanchonete no local 

2-Tratadores e motoristas : 

Por conta própria, trazer baldes para agua e ração para os cavalos. 

3- Cavalos: 

 Por conta dos concorrentes. Os cavalos ficaram alojados em baias pre montadas, com 

serragem. 

 

VI- Inscrições e estabulação  

1-Inscrição e estabulação:  

Definitivas: 04-06-18 ( segunda- feira) 



                                                                                            
Inscrições: 

Todas as inscrições deverão ser feitas via on line para a FHMG através do site 

www.fhmg.com.br dentro do prazo pre estabelecido. 

Pagamentos inscrições e estabulação: 

Conta corrente para deposito:  

Banco Bradesco 

Agencia: 1386-2 

Conta corrente: 16151-9 

CNPJ: 13.723.687/0001-35 

Lucineia Aparecida Coimbra 

Enviar comprovante de deposito para:  

carlosrenatovb@gmail.com  

As inscrições somente serão consideradas efetivadas após o recebimento do 

comprovante bancário. 

FORFAIT: 

No caso de forfait sem aviso o concorrente será penalizado com multa equivalente a 

50% do valor da inscrição. 

Cada concorrente poderá inscrever-se com um  numero ilimitado de cavalos em cada 

serie.  

 

VII – Taxas e pagamentos 

1-Inscrição para o Campeonato Mineiro de Adestramento – 120,00 

2-Cocheira pre montada com serragem – 80,00  

Obs: inscrições e pagamentos até o dia 04/06/2018,após esta data haverá um 

acréscimo de 10% nestes valores 

http://www.fhmg.com.br/
mailto:carlosrenatovb@gmail.com


                                                                                            
3-Coquetel de recepção aos cavaleiros e equipe Sexta 08/06/2018 – 35,00/pessoa                        

( bebidas á parte) 

Obs: favor confirmar com antecedência pelo tel /watsapp: 35 999666082 

 

 

VIII – Assistência Veterinária e ferragem: 

Haverá Veterinário e Ferrador, sendo que os custos ficarão por conta dos responsáveis 

pelos cavalos 

 

IX – Condições sanitárias dos animais 

1-Providenciar Atestado de Sanidade dos animais declarando que os animais não 

possuem sintomas de doenças infecto contagiosas, emitido para o evento 

2-Atestado de vacina com no máximo de 360 dias da vacina contra Influenza Equina 

contendo numero de partida, lote, fabricante e data da vacinação, assinada e 

carimbada pelo médico veterinário responsável pelo animal 

3-Realização de exame de Anemia Infecciosa Equina, negativo e na validade(60 dias da 

data da coleta);lembrando que deverá estar válido até a data do final do evento, que 

será 09/06/2018 

4-Realização de Exame de Mormo, negativo e na validade(60 dias da data da 

coleta);Lembrando que o exame deverá estar válido até a data do final do evento, que 

será dia 09/06/20018 

5-Entrega do GTA ( Guia de transporte animal) juntamente com a declaração de saúde, 

atestado de vacina contra Influenza, exame de Mormo e o AIE no ato da entrada do 

animal no recinto do evento 

5-Dados para emissão do GTA 

Nome: Carlos Renato Veiga Brito 

CPF: 636.236.336-15 

Estabelecimento: Centro Hípico Vila Boa Vista  



                                                                                            
Endereço: Fazenda Boa Vista, Zona Rural, Três Pontas - MG 

Cidade: Três Pontas- MG 

Finalidade: aglomeração sem fins lucrativos / provas esportivas. 

 

    X – Diversos 

 

1-Programação: 

07/06/2018 (Quinta feira) – Chegada dos cavalos a partir das 7:00 hs 

08/06/2018 ( Sexta feira ) – Coquetel de recepção para cavaleiros, familiares, equipes e 

convidados a partir das 19:00 h. Favor fazer a reserva dos convites pelo Tel/Watsapp 

35 99966 6082. Bufett com comida mineira e massas. Valor 35,00 por pessoa, (bebidas 

à parte). 

09/06/2018 ( sábado ) – Inicio das provas a partir das 10:00h 

A seguir premiação da prova e do campeonato. 

 

1-Series categorias e reprises: 

 

Séries/Categoria Reprises 

  

Grau II/ Principal Individual versão 2017 

Grau III/ Novatos Introdutory test A 

Grau V/ Novatos Novice test A 

  

  

 



                                                                                            
2-Uniformes: 

SERIE ELEMENTAR ABERTA AMADOR OU PROFISSIONAL 

Em relação ao uniforme, especificamente, para a Série Elementar Aberta são 

obrigatórios o uso de botas OU PERNEIRAS pretas, culote branco ou bege, 

camisa de gola branca para as mulheres e camisa de gola branca e gravata 

para os homens (o plastron branco é opcional), cartola acima dos 18 anos ou 

capacete.  

Para os concorrentes menores de 18 anos,  é obrigatório o uso do capacete de 

cor preta. Fica a critério do concorrente o uso das luvas e esporas, que para 

essa série é opcional.  

A PARTIR DA SERIE PRELIMINAR AMADOR OU PROFISSIONAL 

 São obrigatórios: a casaca preta ou azul escura, camisa de gola branca para 

as mulheres e camisa de gola branca e gravata para os homens (o plastron 

branco é opcional), cartola preta* ou capacete preto, culote branco ou  bege, 

luvas brancas, botas de couro pretas e esporas.  

Para os concorrentes menores de 18 anos, Mirins e Juniores é obrigatório o 

uso do capacete de cor preta**. 

**1.1 uso do capacete 

 O previsto no regulamento da Adestramento/FEI Edição 2012 e CBH Edição 2013. 

A CBH apoia integralmente a campanha promovida pela FEI modificando o seu 

Regulamento de Adestramento, tamém no Art. 427, no item específico a uniformes, 

que passa a ter a seguinte redação, a partir da data citada 1º de janeiro de 2013. 

 

 Capacete protetor e cartola/chapéu coco 

Como regra geral o capacete protetor deve ser usado por todos os Atletas (bem como 

por qualquer pessoa) todo o tempo, quando montado. 

Qualquer Atleta (bem como qualquer pessoa), violando essa prescrição deverá ser 

imediatamente proibido de continuar montando, até que coloque o capacete protetor 

na cabeça. 

A seguinte exceção é aplicada: Atletas com 18 anos ou mais*, montando cavalos de 7 

anos ou mais velhos podem usar uma cartola/chapéu coco, ao invés de capacete 

protetor. Entretanto, essa exceção é limitada à competição e o respectivo 

aquecimento, imediatamente antes da referida competição (sem nenhuma interrupção 



                                                                                            
antes da mesma), a qual inclui o deslocamento entre as cocheiras e a área de 

aquecimento, o aquecimento na área específica da competição e o retorno às 

cocheiras. 

No entanto, é recomendado que os Atletas abrangidos por essa exceção usem o 

capacete protetor em todos os momentos, para sua própria segurança. 

Um capacete protetor com a forma de uma cartola pode ser usado nas mesmas 

situações como uma cartola padrão. 

*Um Atleta é considerado possuir 18 anos de idade, desde o início do ano (1º de 

janeiro), no qual atingirá a idade de 18 anos. 

              Obs: O uso da Casaca fica a critério da comissão organizadora, que poderá ou 

não dispensar o uso.  

  4- Premiação: 

4.1 Premiação para as provas: troféus do primeiro ao terceiro colocados  

4.2 Premiação para o campeonato: troféus para os  campeões e vice- campeões 

mineiros de todas as categorias . 

  

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 ante programas 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 bem-estar 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. 

 

2- 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 bem-estar 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. FHMG 



                                                                                            
 

 


