
 

PROVA INTERCLUBES DE ADESTRAMENTO DA SHPA 2020 

                      Prova: dia 06 de setembro de 2020 (domingo) 

  
  
1-          Denominação do Evento 
Prova Interclubes de Adestramento da SHPA 
  

I.           INFORMAÇÕES GERAIS 

  
1- 
Data da Prova:                          06/09/2020 
Horário:                                      9:30 horas 
Local:                                          SHPA – Pista externa de areia 
  
2-      Entidade Organizadora 
         
           Sociedade Hípica Porto Alegre 
                EMAIL: gerencia@shpa.com.br 
                
   

II.       CONDIÇÕES TÉCNICAS 

  
1-          CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
Poderão participar da prova: 
-todos os cavaleiros/amazonas convidados. 
 
  
2-        REPRISES E CATEGORIA DISPUTADAS: 

  
ADESTRAMENTO ESCOLA: 
Básico e equivalente 0,65 m maior e menor: reprise Pônei Escola A -2020 (para 
cavaleiros e amazonas de Escolas de equitação que nunca saltaram em provas 
oficiais ou até 0,60cm) pônei e cavalos. 
Categoria equivalente a 0,85 e 0,90 m – maior e menor: reprise ELEMENTAR 1. 
(As provas do Adestramento Escola são apenas para alunos de escolas de 
Equitação). 
  
ADESTRAMENTO ABERTO 

Cavalos Novos: 
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 4 anos:  Cavalos novos  4 anos (site CBH-atual. 2009) 

 5 anos:  Preliminar Cavalos novos 5 anos (FEI-2017) 

 6 anos:  Preliminar Cavalos novos 6 anos  (FEI-2017) 
 7 anos: Preliminar Cavalos novos 7 anos (FEI-2018) 

Elementar: reprise ELEMENTAR-1(CBH 2020) para Amador, Profissional,  Mini 
Mirim . 
Preliminar: reprise PRELIMINAR-1 (CBH 2020).para Amador, Profissional,  Mirim  
Média I: reprise MÉDIA I-1(CBH 2020) para Amador, Profissional, Junior . 
Média II: reprise MÉDIA II-1(CBH 2020)para Amador, Profissional, Young Riders. 
Forte I: reprise FORTE I-1 (CBH 2020)para Amador e Profissional 
Forte II: reprise São Jorge (FEI 2009). 
Amador Top: reprise São Jorge (FEI 2009). 
  
   
3-          DAS REPRISES E LOCAL DAS PROVAS 
  

Todas as reprises se encontram no site da CBH. 
          
4-          JÚRI DE CAMPO  
A ser determinado 
  
5- JUIZ DE ARREIAMENTO 
Será designado entre os juízes presentes  
      
6-VETERINÁRIO DO CONCURSO 
  A cargo da Organização                     
     
7- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO  
Este evento será julgado de acordo com: 
a.    Estatuto Social da CBH. 
b.    Estatuto Social da FGEE 
c.    Regulamento Geral da CBH, edição 2019. 
d.   Regulamento de Adestramento/CBH, edição 2020. 
e.    Reprises Nacionais e Internacionais no site da CBH 2020. 
f.     Regulamento Veterinário/CBH, edição 2019. 
g.   Regulamento de Adestramento e do Ranking Estadual de Adestramento da FGEE, 
edição 2020. 
h.   Normas Gerais FGEE, edição 2019. 
i.     Todas as modificações e esclarecimentos publicados através de documentos oficiais e não 
constantes nos atuais regulamentos. 
  

III. CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECÍFICAS   

 
1-INSCRIÇÕES 
  
As inscrições devem ser encaminhadas por e-mail para: 
       
SHPA (gerencia@shpa.com.br)  
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2-Data de inscrição 
As inscrições poderão ser efetuadas até as 12 horas do dia 04 de setembro de 2020. 
  
 3- Valor da inscrição 
R$60,00 
 
3-- UNIFORME 
De acordo com o previsto no Regulamento de Adestramento do Ranking Estadual de 
Adestramento da FGEE 2020 e RUEX para os militares da ativa. 
  
  
IV. ASSUNTOS VETERINÁRIOS 
  
Haverá plantão. Os custos correrão por conta dos proprietários. 
Os equinos devem apresentar exame de AIE e Morno assim como GTA para entrar no recinto 
da SHPA. 
  
V. PREMIAÇÃO 
 
Premiação de Pista: 
Medalhas até o 3º colocado, em todas as provas. 
“NÃO SERÁ REALIZADO CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO, PARA EVITARMOS AGLOMERAÇÕES”.  

  
VI. PROGRAMAÇÃO TÉCNICA 
  
1.  - INÍCIO DAS PROVAS 
- 9:30 horas 
  

VII. OBSERVAÇÕES 
 
Solicitamos para que todas pessoas, sejam participantes ou apoiadores direto, utilizem 
máscara de proteção facial, e observem todas as recomendações já informadas pelas 
autoridades de saúde Municipais, Estaduais e Federais, no que dizem respeito ao controle da 
Pandemia de COVID 19. Solicitamos que não acompanhe o sócio e ou Cavaleiros convidados, 
pessoas que não tenham participação em apoio direto aos participantes na Prova.(Protocolo 
das normas em anexo) 
 
  

A Organização 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



CÓDIGO DE CONDUTA DA FEI 
  
A Federação Eqüestre Internacional (FEI) espera que todas as pessoas envolvidas com o esporte 
eqüestre internacional venham a aderir ao CÓDIGO DE CONDUTA DA FEI, reconhecê-lo e 
aceitá-lo; o bem-estar do cavalo deve ser o aspecto mais importante e nunca deve ser 
subordinado a influências comerciais ou competitivas. 
1.                           Em todos os estágios durante a preparação e o treinamento dos cavalos de 
competição, seu bem-estar tem que ter precedência sobre todas as outras demandas. Isto 
inclui um bom manejo do cavalo, métodos de treinamento, ferradoria, correaria e transporte. 
2.                           Cavalos e competidores têm que estar em boa forma e em boas condições de saúde 
antes que seja permitido que compitam. Isto diz respeito ao uso de medicamentos, 
procedimentos cirúrgicos que ameacem o bem estar e a segurança, prenhez das éguas e abuso 
das ajudas. 
3.                           Os eventos não podem prejudicar o bem-estar do cavalo. Isto envolve cuidadosa 
atenção com as áreas de competição, superfícies do terreno, condições climáticas, 
estabulagem, segurança do local e as condições do cavalo para viagem após o evento. 
4.                           Todos os esforços têm que ser despendidos para assegurar que os cavalos recebam 
apropriada atenção após haverem competido e que eles sejam tratados corretamente quando 
sua carreira terminar. Isto envolve apropriado atendimento veterinário com lesões adquiridas 
em competições, eutanásia e aposentadoria. 
5.                           A FEI concita todos os envolvidos no esporte que consigam atingir os mais altos 
níveis de educação nas suas áreas específicas. 
  
  
  



 

 
  
  
  
  


