
PROGRAMA PROVA SHMG                           

SALTO 2016 

Update 01/01/2016 1 

 

IV PROVA RANKING SHMG 
 
 

 

I. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
DENOMINAÇÃO DO EVENTO:  
 

 

DATA  07 de Maio de 2016 

LOCAL: SHMG – Sociedade Hípica de Minas Gerais  

 

Endereço: Rodovia Fernão Dias, BR 381 Km 2,5 – Riacho das Pedras - 

Contagem - MG 
 

Telefone:     (31)3541.8989 

 

 
II. OFICIAIS 

 

1. JÚRI DE CAMPO:  

Presidente: Kurt Grijspeerdt  

Membro: Henrique Braga  

 

2. DESENHADOR DE PERCURSO 

Nome: Kurt Grijspeerdt  

 
3. COMISSÁRIO-CHEFE: 

Não haverá   

 

III. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

 

1. PISTA DE COMPETIÇÃO  

Dimensões: 80 x 40 metros 
Tipo de Piso:             Grama (sem obstáculos naturais) 

 

 

2. PISTA DE AQUECIMENTO: 
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Dimensões: 60 x 60 metros 

Tipo de Piso: Arreia/Grama 
 

3. COCHEIRAS : 

Dimensões: 3.5 m x 3.5 m  

 
 

IV. INSCRIÇÕES  

 

Taxa de inscrição por conjunto:  
 

Taxa visitantes:  50,00 R$ 

Taxa Sócio:  30,00 R$  

Taxa única categorias Escolas:  20,00 R$ 
 

         RECURSO:  100 R$ 

 
As inscrições e reservas de estabulagem deverão ser efetuadas 

exclusivamente através do e-mail: 

 

www.eques.com.br 
 

http://www.eques.com.br/inscricoes-online/ 

 

V. DIVERSOS 

 
1. PARTICIPAÇÃO 

 

Poderão participar cavaleiros e amazonas da SHMG, convidados da FHMG/CBH 

 
2. CLASSIFICAÇÃO GERAL NO FINAL DA COMPETIÇÃO 

 

2.1 DE PISTA:  

As classificações serão feitas por altura. 
Medalhas aos 3 primeiros classificados de cada prova.  

 

3. SEGURO 

Todos os proprietários e concorrentes são pessoalmente responsáveis por 

danos causados a terceiros pelos mesmos, seus funcionários, representantes 
ou seus animais. 

POR ESSA RAZÃO RECOMENDA-SE CONTRATAR UM SEGURO CONTRA 

TERCEIROS   

 

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

EQUES SONORIZAÇÃO E CRONOMETRAGEM 

Eletrônica com placar eletrônico 

 
Resultados www.eques.com.br 

 

 

5. VETERINARIO E FERRADOR  

Plantão a cargo do C.O., despesas por conta do concorrente. 

 

6.CONDIÇÕES SANITÁRIAS E GERAIS EXIGIDAS 

 
1. Será exigida apresentação do exame de anemia infecciosa equina e Mormo 

com resultado negativo dentro do seu prazo de validade, para animais 

provenientes de outras localidades. 

2. A pontuação para o ranking interno da Sociedade Hípica de Minas Gerais 

será feita conforme regulamentação própria. Somente melhor resultado do 
cavaleiro/amazona por prova, será computado para o ranking da SHMG. 

3. O conjunto inscrito poderá REPICAR uma só vez, sem acréscimo no 

valor de sua inscrição, para uma serie abaixo da originalmente inscrito.  

4. No caso de Repique, os concorrentes somente poderão participar da 
premiação que indicarem antes do início da prova do Repique, no caso de 

não comunicação ao júri de campo, o conjunto recebera, caso houver, a 

premiação da primeira prova que participou, independentemente de sua 

classificação na segunda prova. 
5. Os concorrentes poderão participar no máximo em duas provas com o 

mesmo cavalo. 

6. O número de inscrições por prova por cavaleiro/amazona é livre. 
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VI. ARTIGO 266 - COMPETIÇÃO À AMERICANA 
 

 

1. Esta competição realiza-se ao cronômetro, sobre obstáculos de 

altura média, cada um com seu próprio número. Combinações de 

obstáculos não são permitidas. O percurso termina com a primeira 

falta cometida, de qualquer natureza que seja (obstáculo derrubado, 

qualquer desobediência, queda, etc). Quando um obstáculo é 

derrubado ou quando se esgotar o tempo fixado, o sino é tocado. O 

concorrente deve, então, saltar o obstáculo seguinte e o cronômetro 

é parado no momento em que os anteriores do cavalo tocar o chão, 
no entanto, nenhum ponto é creditado pelo obstáculo saltado depois 

do toque do sino. 2. Nesta competição são dados pontos de 

bonificação: 2 pontos por obstáculo saltado corretamente e 1 ponto 

por obstáculo derrubado. 3. Quando a falta, que termina o percurso 

for outra que não um derrube, tal como uma desobediência, uma 

queda ou quando o concorrente não salta o obstáculo onde deve ser 

parado o cronômetro, o sino é tocado. Este concorrente é então 

classificado como o último dos que tiverem totalizado o mesmo 

número de pontos. 4. Vencedor será o concorrente que obtiver o 
maior número de pontos. No caso de igualdade, os tempos dos 

concorrentes são considerados, e o que tiver o menor tempo será 

declarado vencedor. 

 

 

 

5.2. Com um tempo fixado entre 60 e 90 segundos (45 nos 

recintos “indoor”) O concorrente salta o maior número de 

obstáculos no tempo fixado e reinicia o percurso se o tempo 

fixado ainda não tiver se esgotado. Se o tempo fixado for 
atingido no momento em que o cavalo já estiver saltando, este 

obstáculo será contado, quer seja derrubado ou não. O tempo é 

tomado no obstáculo seguinte, no momento em que os 

anteriores do cavalo tocar o chão na recepção. Se houver 

igualdade de pontos e de tempo, os concorrentes são 

classificados empatados 
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Sábado DATA: 07/05/2016 
 
09h00 - PROVA No 1 
SERIE TOP – 1,30m  
ART. 266.5.2– Prova á Americana  

Velocidade/tempo concedido 350 m/min  
Altura dos obstáculos: máx. 1,30m  
 
PROVA No 02 (a seguir) 
SERIE PRINCIPAL – 1,20m  
ART. 266.5.2– Prova á Americana  
Velocidade/tempo concedido 350 m/min  

Altura dos obstáculos: máx. 1,20m  
 
PROVA No 04 (a seguir) 
ART. 266.5.2– Prova á Americana  
Velocidade/tempo concedido 350 m/min  
Altura dos obstáculos: máx. 1,10m  

 
PROVA No 05 (a seguir) 
ART. 266.5.2– Prova á Americana  
ART. 238.2.2– Desempate  
Velocidade/tempo concedido 350 m/min  
Altura dos obstáculos: máx. 1,00 
 

PROVA No 06 (a seguir) 
SERIE ESCOLA III – 0,90 m  
Prova de faixa de tempo com classificação pelo tempo 
ideal.Tabela A. Art. 238.2.6.  
Velocidade/tempo concedido 350 m/min  
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PROVA No 07 (a seguir) 
SERIE ESCOLA II – 0,80 m  
Prova de faixa de tempo com classificação pelo tempo 
ideal.Tabela A. Art. 238.2.6.  
Velocidade/tempo concedido 3250 m/min  

 
PROVA No 08 (a seguir) 
SERIE ESCOLA I – 0,70 m  
Prova de faixa de tempo com classificação pelo tempo 
ideal.Tabela A. Art. 238.2.6.  
Velocidade/tempo concedido 325 m/min  
 

PROVA No 09 (a seguir) 
SERIE ESCOLA I – 0,60 m  
Prova de faixa de tempo com classificação pelo tempo 
ideal.Tabela A. Art. 238.2.6.  
Velocidade/tempo concedido 325 m/min  
 


