
               
 

 

PROMOCIONAL HÍPICA SM CORUMI 

  
ETAPA COPA BH 

CAVALOS NOVOS - ABCCH - 2017 
 GENERALIDADES 
 
 - PROMOÇÃO: 
 
HÍPICA SM CORUMI – “LUGAR DE CAVALOS E PESSOAS FELIZES” 
 
FHMG – Federação Hípica de MG  
 
ABCCH – Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo de Hipismo  
 
- ORGANIZAÇÃO e LOCAL DO CONCURSO:  
 
HÍPICA SM CORUMI - Rua Professor Navantino Alves, 277 
  
- DATA:  
 
30 de Setembro de 2017 
 
– OFICIAIS DO CONCURSO:  
 
* Júri de campo:  
 
Presidente de Honra: José Mariano Alves Júnior 
 
Presidente (Grand Juri):  Raphael  Grijspeerdt  (CBH: OF 0122)  
 
Membros: 
 
Kurt  Grijspeerdt (CBH OF 0118)  
 
Claudia de Moraes Braga (CBHOF 0115) 

Josy Larussa Meyer  
 
– CHEFE DE PISTA E DESENHADOR DE PERCURSO:  
 
Sergio Marins 
 
  – VETERINÁRIO OFICIAL  
 
Clínica VET HORSE (Equipe do Dr. Olegário Félix) 



               
 

 

 

* CONDIÇÕES GERAIS: 

• - CARACTERÍSTICAS DA PISTA:  
 
Pista distensão: Dimensões 60m x 45m.  
 
Pista de competição: Dimensões 80m x 45m. 
 
 - PARTICIPAÇÃO:  
 
As provas serão abertas a cavaleiros/cavalos  filiados ou não à FHMG. Poderão ser 
convidados cavaleiros de outras federações.  
 
Para cavalos novos serão permitidos animais devidamente registrados na ABCCH ou 
animais importados com parecer de importação emitido pela ABCCH.  
 
§ É obrigatório o Exame de AIE e MORMO no desembarque dos animais para entrada 
no local do evento.  
 

* ASSISTÊNCIA: 
 
- MÉDICA – Haverá ambulância a disposição durante todo o período das provas. As 
despesas decorrentes de atendimento médico-hospitalar serão por conta dos 
concorrentes e ou seus responsáveis.  
 
- VETERINÁRIA – Haverá um veterinário de plantão nos dias de Concurso ficando as 
despesas médicas por conta dos proprietários.  
 
- FERRAGEAMENTO - Haverá um ferrador de plantão nos dias de Concurso ficando as 
despesas do serviço por conta dos proprietários.  
 
- PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS:  
 
Correrá por conta dos concorrentes: transporte e alimentação dos animais, 
alimentação de tratadores, assistência veterinária e ferragem.  
 
 - Serão disponibilizados  amarradores  por toda a Hípica para a acomodação dos 
cavalos durante o dia do evento. Aqueles que interessarem poderão solicitar no ato 
da inscrição,  boxes de alvenaria para uso no dia da competição, a R$50,00 o day-
use.  Animais que chegarem um dia antes da competição poderão solicitar a cocheira 
com serragem para a noite no valor de R$100,00.  

  

INSCRIÇÕES:   



               
 

 

• - PRAZO DAS INSCRIÇÕES: DIA 27 de Setembro (Quarta-feira) 
 
 - As inscrições, dúvidas e/ou informações  deverão ser realizadas diretamente com a 
Equipe SM Corumi: 
 
 - Hipica Corumi: (31) 3141.1714   
 
- Email: (secretaria.corumi.bh@gmail.com) 
 
 - INSCRIÇÃO no WhatsApp:  
 
- Luciano: (31) 97163-1521 
 
- Sergio Marins: (31) 99208.1006 
 
- Gabriel Kayan: (31) 99580.0637 
 
- Felipe Ferreia: (31) 99902.0656 
 
 - O pagamento das respectivas inscrições poderão ser realizadas no dia do evento!!! 
  
- TAXAS DO CONCURSO: 

• INSCRIÇÕES COM DESCONTO  (Inscrições realizadas Até 27 de Setembro / Quarta-
feira) 

• Promocional SM Corumi: R$150,00 
• Last Chance Promocional: R$100,00 
• Copa BH: R$80,00 
• Série Aberta: R$80,00 
• Last Chance Série Aberta: R$50,00 

• Estabulagem: R$50,00 (Day-use)  

• AS INSCRIÇÕES REALIZADAS APÓS O PRAZO  TERÃO OS VALORES ALTERADOS 
SEGUNDO TABELA ABAIXO:  

• VALOR DAS INSCRIÇÕES SEM  DESCONTO (Inscrições realizadas após 27 de Setembro 
/ Quarta-feira ) 

• Promocional SM Corumi: R$180,00 
• Copa BH: R$100,00 

• Série Aberta: R$100,00 
• Estabulagem: R$50,00 (Day-use)  

 
 

• - ATENÇÃO: Para uma melhor organização e andamento da prova, as inscrições 
realizadas após o prazo de 27 de setembro, entrarão no início da ordem de entrada 
das respectivas Séries. 

mailto:secretaria.corumi.bh@gmail.com


               
 

 

 
- O pagamento das respectivas inscrições poderão ser realizadas no dia do evento ou 
através de depósito bancário na conta da SM SPORT HORSE CENTRO DE EQUITAÇÃO 
LTDA 
 
- Banco ITAÚ 
 
- Ag.: 5611 
 
- CC: 28822-5 
 
- CNPJ: 27.827.979/0001-22 
 
  

• PREMIAÇÃO: 
 
- CAVALOS NOVOS:  
 
Medalhas e escarapelas para os 3 primeiros colocados de cada categoria.  
 
Placas de box para os campeões de cada categoria  
 
Produtos oferecidos por nossos patrocinadores aos primeiros colocados de cada 
categoria.  
 
  

- PROVA PROMOCIONAL SM CORUMI:   
• 1 lugar: 01 MOTO HONDA POP 110cc 

 
• 2 lugar: R$1.000,00 

  
• 3 Lugar: R$500,00 

 

 - PREMIAÇÕES ESPECIAIS:  

•  Vale CHANCE (01 camisa de prova) ao Melhor Amador e Melhor Amazonas da prova. 

• Ração GUABI BEET para os 3 primeiros colocados. 

• 01 Mobilete "Bem usada"  (funcionando / Rsssss) ao PIOR resultado da 
prova / descontando penalidades de refugo e excesso de tempo. (Percurso 
terminado). 



               
 

 

• TODAS AS SÉRIES DA PROVA PROMOCIONAL SERÃO DISPUTADAS EM FORMATO 
"HANDICAP". PORTANTO, OS CONJUNTOS DISPUTAM A MESMA PREMIAÇÃO 
INDEPENDENTEMENTE DA SÉRIE EM QUE PARTICIPAREM. 

* CATEGORIA ABERTA E AS PROVAS DA COPA BH NÃO CONCORRERÃO À PREMIAÇÃO EM 
ESPÉCIE e PREMIAÇÕES ESPECIAIS.  
 
 
 * CARACTERÍSTICAS E REGULAMENTAÇÃO DO CONCURSO:  
 
- REGULAMENTO GERAL DA CBH - Nas omissões deste programa, será aplicado os normativos 
de salto da Confederação Brasileira De Hipismo (CBH).  
 
- COPA REGIONAL ABCCH:  
 
- Vide regulamentação no 
link: http://brasileirodehipismo.com.br/site/upload/arquivos/REGULAMENTOCOPA-
REGIONALMG-17b.pdf  
 
- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora em concordância com o 
Presidente do Juri de campo. 

- O uniforme será culote branco ou bege, camisa de gola branca, quepe de 3 pontos 
obrigatório a todos os concorrentes, tanto na pista de distenção quanto na pista principal.   
 
 
* DEFINIÇÃO DAS SÉRIES:  
 
- Série 1: 1,00m x 1,30m (1,00m da FHMG) 
 
- Série 2: 1,10m x 1,30m (1,10m da FHMG) 
 
- Série 3: 1,15m x 1,40m (1,20m da FHMG) 
 
- Série 4: 1,20m x 1,40m (1,30m / 1,40m da FHMG) 
 
- Série 5: 1,30m x 1,50m (1,30m / 1,40m da FHMG) 
* REGULAMENTAÇÃO DAS SÉRIES: 
 

- Série 1: 1,00m x 1,30m (1,00m FHMG) 

 
- Permitida a participação de concorrentes (CAVALEIRO OU AMAZONA) que saltam as provas 
oficiais da FHMG na temporada de 2017 até a altura de 1,00m. 
 
- Permitida a participação de cavalos novos 4 anos e CN/HC e participação LIVRE para a Série 
Aberta ( SCHOOLING ).  
 - Série 2: 1,10m x 1,30m (1,10m FHMG)  



               
 

 

 
- Permitida a participação de concorrentes (CAVALEIRO OU AMAZONA) que saltam as provas 
oficiais da FHMG na temporada de 2017 até a altura de 1,10m. 
 
- Permitida a participação de cavalos novos 5 anos e CN/HC e participação LIVRE para a Série 
Aberta ( SCHOOLING ).  
 
- Série 3: 1,15m x 1,40m (1,20m FHMG) 
 
- Permitida a participação de concorrentes (CAVALEIRO OU AMAZONA) que saltam as provas 
oficiais da FHMG na temporada de 2017 até a altura de 1,20m e participação LIVRE para a 
Série Aberta ( SCHOOLING ). 
 
- Série 4: 1,20m x 1,40m (1,30m / 1,40m FHMG) 
 
- Permitida a participação de concorrentes (CAVALEIRO OU AMAZONA) que saltam as provas 
oficiais da FHMG na temporada de 2017 na altura de 1,30m e/ou 1,40m. 
 
- Permitida a participação de cavalos novos 6 anos e CN/HC e participação LIVRE para a Série 
Aberta ( SCHOOLING ).  
 
 - Série 5: 1,30m x 1,50m (1,30m / 1,40m FHMG) 
 
- Permitida a participação de concorrentes (CAVALEIRO OU AMAZONA) que saltam as provas 
oficiais da FHMG na temporada de 2017 na altura de 1,30m e/ou 1,40m. 
 
- Permitida a participação de cavalos novos 7 / 8 anos e CN/HC e participação LIVRE para a 
Série Aberta ( SCHOOLING ).  
 
* IMPORTANTE: Para melhor definição das Séries de cada cavaleiro na Prova Promocional e 
seguindo as diretrizes da FHMG. O concorrente poderá ter saltado até 3 provas da FHMG de 
uma altura superior à sua altura de Categoria. Podendo assim mesmo, saltar a sua Série de 
origem no ano da FHMG!!! 
 

• LAST CHANCE (Segunda Chance): Em até 10 minutos ao final da primeira passagem 
de todas as Categorias, cada cavaleiro poderá solicitar ao júri de campo a sua 
participação na "segunda chance". Cada conjunto  poderá solicitar 1 (uma) inscrição 
na segunda chance. 

• O CONJUNTO PODERÁ SALTAR QUALQUER SÉRIE NA “LAST CHANCE” SEGUINDO O 
REGULAMENTO DA PROVA, SENDO QUE  O RESULTADO DA SEGUNDA CHANCE NÃO 
ELIMINARÁ O RESULTADO ANTERIOR DA PRIMEIRA PASSAGEM. 

• SERÁ CONSIDERADO PARA CLASSIFICAÇÃO GERAL O MELHOR RESULTADO DAS DUAS 
PASSAGENS. 

• A participação na segunda chance seguirá a mesma ordem de entrada da primeira 
passagem. A sequência das alturas será a mesma da primeira passagem, iniciando da 
altura de 1,00m até a altura de 1,30m. O início do segundo percurso se dará 20 min 
após o final da primeira passagem. 



               
 

 

• Cada cavalo poderá participar de até dois percursos no dia, sendo que o resultado 
válido para premiação será por conjunto. Um cavalo poderá participar com outro 
cavaleiro na Last Chance apenas  à título de treinamento. 

• Segunda Chance para a Copa BH (Cavalos Novos) e Série ABERTA ( HC ): Cada cavalo 
novo ou cavalo inscrito na Série ABERTA poderá solicitar ao júri de campo a sua 
participação em "segunda chance", seguindo as mesmas regras acima descritas. O 
conjunto poderá saltar qualquer altura nesta segunda passagem sendo que O 
RESULTADO VÁLIDO PARA A CLASSIFICAÇÃO DOS CAVALOS NOVOS SERÁ SEMPRE O 
DA PRIMEIRA PASSAGEM, A SEGUNDA CHANCE  SERÁ  COMPUTADA COMO HORS-
CONCOURS À TÍTULO DE TREINAMENTO.  

• PROGRAMAÇÃO TÉCNICA 

 
 * SÁBADO (30/09/2017)  
 
- 09:30: Abertura da pista para reconhecimento de percurso  
 
  * Durante a adequação dos percursos e intervalo das Séries será disponibilizado o 
espaço da pista para reconhecimento e revisão do percurso aos interessados. 
 
- 10:00 Hrs. 
 
 - Série 1: Prova Promocional, Cavalos Novos 4 anos e Aberta:  
 
Cronômetro - Tabela A. Art. 238.2.1  
 
CN 4 anos:  
 
Prova de faixa de tempo com classificação pelo tempo ideal. Tabela A. Art. 238.6.2.3  
 
Altura: 1,00 m x 1,20 m Velocidade: 350m/min. Pista Areia 
 
 A seguir:  
 
- Série 2: Prova Promocional, Cavalos Novos 5 anos e Aberta:  
 
Cronômetro - Tabela A. Art. 238.2.1  
 
CN 5 anos:  
 
Prova de faixa de tempo com classificação pelo tempo ideal. Tabela A. Art. 238.6.2.3  
 
Altura: 1,10 m x 1,30 m Velocidade: 350m/min. Pista Areia.  
 
 A seguir:  
 
- Série 3: Prova Promocional e Aberta:  



               
 

 

 
Cronometro, Tabela A. Art. 238.2.1  
 
Altura: 1,15m x 1,35m. Velocidade: 350 m/min. Pista Areia  
 
 A seguir:  
 
- Série 4: Prova Promocional, Cavalos Novos 6 anos e Aberta:  
 
Cronometro, Tabela A. Art. 238.2.1  
 
Altura: 1,20m x 1,40m. Velocidade: 350 m/min. Pista Areia 
 
 A seguir:  
 
- Série 5: Prova Promocional, Cavalos Novos 7 e 8 anos e Aberta:  
 
Cronometro, Tabela A. Art. 238.2.1  
 
Altura: 1,30m x 1,60m. Velocidade: 350 m/min. Pista Indoor  
 
 - 20 Minutos após o Último concorrente:  
 
- Last Chance (Segunda chance): Iniciando da altura de 1,00m até 1,30m.  
 
 
 * ANEXO  
 
 * 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.  
 
  
*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. 

DIRETORIA REGIONAL ABCCH/MG 
 

 


