
 

  

Abertura Interclubes MG 

“Uma Prova feita para você” 

 

 

 

 

 

12 DE MAIO DE 2018 

Inscrições até dia 09 de maio de 2018, 

QUARTA-FEIRA 

 

INSCRIÇÕES NO SITE: 

www.eques.com.br 

 

http://www.eques.com.br/


 

  

1- GENERALIDADES 

1.1. DATA: 

12 maios de 2018. 

1.2. LOCAL DO EVENTO: 

VHRG - Vila Hípica Rancho das Gerais 

Av. Geraldo Teixeira da Costa, 1001 

Bairro: Colorado - Cidade: Santa Luzia - MG 

CEP: 33 015-410 - Telefone: 31.3641-7227 ou 98457-2388 

 

1.6. OFICIAIS DO CONCURSO  

1.6.1. JÚRI DE CAMPO: 

• Presidente: Kurt Grijspeerdt   

1.6.2. ARMADOR DE PERURSO 

• Rodrigo Colares     

  

1.7. SONORIZAÇÃO E CRONOMETRAGEM 

Eques Sonorização e cronometragem 

Resultados ao vivo:   www.eques.com.br 

           

2 - CONDIÇÕES GERAIS:  

2.1. CARACTERÍSTICAS DA PISTA: 

Pista Principal:    Areia – Dimensões: 70m x 50m   

Pistas de aquecimento:   Areia – Dimensões: 20m x 50m 

    Areia – Dimensões: 23m x 38m 

2.2. ASSISTÊNCIA: 

MÉDICA – haverá ambulância a disposição durante todo o período das provas, sem a 

qual as provas não se iniciarão. As despesas decorrentes de atendimento médico-

hospitalar serão por conta dos concorrentes. 

VETERINÁRIA – haverá um veterinário de plantão nos dias de Concurso ficando as 

despesas médicas por conta dos proprietários. 

FERRADORIA – Haverá um ferrador de plantão nos dias e horários do Concurso, ficando 

as despesas materiais por conta dos proprietários. 

GANCHO DE SEGURANÇA - Nome do fabricante: CARO ,CARDINALLI e 

CAMBOATÃ 

 

http://www.eques.com.br/


 

  

 

 

2.3. INSCRIÇÕES: 

As inscrições somente poderão ser feitas através do site www.eques.com.br  pelos concorrentes 

ou clubes até o dia 09 de maio de 2018, QUARTA-FEIRA.   

• É obrigatório o Exame de AIE e MORMO no desembarque dos animais para entrada 

no local do evento. 

 

2.4. TAXAS DO EVENTO: 

• Séries 0,20m e 0,40m    R$ 40,00 

• Séries Escolas      R$ 60,00 

• Treino 0,60 a 0,90     R$ 40,00 

• Aberta 100 a 120     R$ 80,00 

• Estabulagem ou quarto de Sela / Alojamento:  R$ 80,00 

• Serão disponibilizados amarradores por toda a Hípica para a acomodação e 

bem-estar dos cavalos durante o dia do evento. 

 

3 - CARACTERÍSTICAS E REGULAMENTAÇÃO DO CONCURSO 

• Todas as provas valerão para o Ranking do Torneio, em suas categorias. 

o 0,20m – Escola de base 

o 0,40m -  Escola Iniciante B 

o 0,60m – Escola Iniciante  

o 0,70m – Escola Preliminar 

o 0,80m – Escola Intermediaria 

o 0,90m – Escola Principal 

o 100m a 120m - Aberta 

• O evento será julgado pelas seguintes regulamentações: 

 

❖ Regulamento do Torneio Inter Clubes 2018 

❖ Será permitido a participação com 02 cavalos, mas para valer na contagem de pontos 

da prova terá de pagar o valor integral das inscrições.  

❖ A título de treinamento com o mesmo cavalo ou com dois cavalos diferentes o valor da 

inscrição será de 50 % do valor. 

❖ Ficou decidido também que se o atleta e quiser se desafiar na prova seguinte, ele 

pode: 

http://www.eques.com.br/


 

  

❖ Um cavaleio /Amazonas não poderá ser vice-campeão dele mesmo, cedendo o segundo 

lugar para o terceiro lugar e se classificando, para efeito de premiação em terceiro 

lugar. 

❖ O repick, será aceito nas categorias abertas, mediante pagamento de uma nova 

inscrição, no mesmo valor, com o limite de duas vezes. Para pontuação de ranking 

prevalece o melhor resultado do cavaleiro/amazona. 

 

4 - PREMIAÇÃO: 

4.1 – PISTA 

• Medalhas de participação para todos os participantes da Categoria Escola de 

Base e 0,40m 

• Troféu para o vencedor e segundo lugar da prova e medalhas do 3° ao 6° 

lugares de cada categoria escola (exceto escola de base e 0,40 m) 

• Abertas, medalhas de 1 a 4 lugares e brindes. 

 

5. PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS: 

Correrá por conta dos concorrentes: transporte e alimentação dos animais, alimentação de 

tratadores, assistência veterinária e ferragem.  

Haverá ferrador de plantão no dia do concurso, correndo os custos por conta dos interessados. 

 

PROGRAMAÇÃO TÉCNICA 

 

09:30 horas – Reconhecimento 1,00m, 1,10 e 1,20m 

10:00 horas - (1,00m) Aberta 1,00m  

Prova ao Cronometro Tabela A. Art. 238.2.1 

Altura: 1,00m. Velocidade 350m/min. Pista de areia. 

 

A seguir - (1,10m) Aberta 1,10m  

Prova ao Cronometro Tabela A. Art. 238.2.1 

Altura: 1,10m. Velocidade 350m/min. Pista de areia. 

 

A seguir - (1,20m) Aberta 1,20m  

Prova ao Cronometro Tabela A. Art. 238.2.1 

Altura: 1,20m. Velocidade 350m/min. Pista de areia. 



 

  

12:00 horas – Reconhecimento 0,20m e 0,40m 

12:30 horas - (0,20m) Escola de Base  

Normal sem cronômetro, sem desempate, com tempo concedido. Art. 238.1.1 (Medalha de 

participação) 

 

A seguir – (0,40m) Escola Iniciante B 

Normal sem cronômetro, sem desempate, com tempo concedido. Art. 238.1.1 (Medalha de 

participação) 

 

14:00 horas – Reconhecimento 0,60m e 0,70m 

A seguir – (0,60m) Escola Iniciante e Treino 

Prova de faixa de tempo com classificação pelo tempo ideal. Tabela A. Art. 238.6.2.3 

Altura: 0,60m (somente verticais). Velocidade 325m/min. Pista de areia. 

 

A seguir – (0,70m) Escola Preliminar e Treino 

Prova de faixa de tempo com classificação pelo tempo ideal. Tabela A. Art. 238.6.2.3 

Altura: 0,70m x 0,80m. Velocidade 325m/min. Pista de areia 

 

15:30 horas – Reconhecimento 0,80m e 0,90m 

A seguir – (0,80m) Escola Intermediária e Treino 

Prova de faixa de tempo com classificação pelo tempo ideal. Tabela A. Art. 238.6.2.3 

Altura: 0,80m x 0,90m. Velocidade 350m/min. Pista de areia. 

 

A seguir – Reconhecimento 0,90m 

A seguir – (0,90m) Escola Principal e Treino 

Prova de faixa de tempo com classificação pelo tempo ideal. Tabela A. Art. 238.6.2.3 

Altura: 0,90m x 1,00m. Velocidade 350m/min. Pista de areia 

 


