
                            

I EXPOSIÇÃO REGIONAL DE POTROS E  

I COMPETIÇÃO DE SALTOS EM LIBERDADE  

REGIONAL RJ/MG  - ABCCH - 2016 
 
1- GENERALIDADES 

 

1.1 - PROMOÇÃO: 

ABCCH – Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo de Hipismo 
Av. Francisco Matarazzo, 455 - Prédio do Fazendeiro/Sl. 16 - Parque da Água Branca - São Paulo 

- SP - CEP 05001-900 

Tel: (011) 3672-2866 / 3873-1424 / 38658190 

 

1.2 - ORGANIZAÇÃO: 

- Regional MG/RJ da ABCCH  
Diretor: Zeka Palhares Salgado - (021) 98668-7838 / (024) 2225-8608 

Suplentes: Victor Chiari Alves - (031) 996493291 

      Bruno Sá Grise - (031) 99826-5909 

- Colaboradores:  
 Presidente da FHMG: Carlos Alberto Sá Grise 

 Presidente da ABCCH: Ricardo Carvalho de Moura  

 

1.3 - DATA: 

15 de Julho de 2016 

 
1.5 - LOCAL DO CONCURSO: 

CHJR – Centro Hípico Júnia Rabello 
 

1.6 –OFICIAIS DO CONCURSO: 

Juízes (Morfologia/Salto em liberdade):  Marcelo Blessmann 
Comissário:   

 

1.7 – SONORIZAÇÃO  
EQUES SONORIZACAO E CRONOMETRAGEM 

 

1.8 –VETERINÁRIO OFICIAL 

Dr. Olegário Felix 
vethorsebh64@gmail.com 

 

1.9 - PATROCINADORES 

 

2 - CONDIÇÕES GERAIS:  

 

2.1. - CARACTERÍSTICAS DA PISTA: 
Pista Julgamento morfológico: Picadeiro coberto – Dimensões 45m x 23 m. 

Pista Salto em liberdade:  



                            
 

2.2. - PARTICIPAÇÃO: 
As provas serão abertas a todos os animais registrados na ABCCH ou com importados com 

parecer de importação e registro emitido pela ABCCH. 

 

2.3. - INSCRIÇÕES: 

As inscrições devem ser feitas somente através do site da FHMG (www.fhmg.com.br) até o dia 

08/07/2016. 

 
A responsabilidade da inscrição é do criador/proprietário. Caso as informações contidas no 

formulário não estejam de acordo com as idades e normas de suas respectivas categorias o animal 

será excluído da competição. 
 

2.4. - TAXAS DO CONCURSO: 

Exposição regional de potros:     R$    50,00 por animal 

Competição de salto em liberdade: R$    80,00 por animal 
Campeonato progênie (pai e mãe): R$    80,00 por conjunto 

Estabulagem:    R$    50,00 por dia (estadia limitada ao dia de 

competição) 
Os interessados em estabular os animais no local, favor reservar juntamente com a inscrição. 

 

3. - CARACTERÍSTICAS E REGULAMENTAÇÃO DO CONCURSO: 

 - Exposição com julgamento morfológico das categorias: 

- Potro (a): 

 - 06 e um dia a 12 meses de idade 

 - 12 e um dia a 18 meses de idade 
- Potro (a) Júnior: 

 - 18 e um dia a 24 meses de idade 

 - 24 e um dia a 39 meses de idade 

  - Nas competições de morfologia, machos e fêmeas competem em categorias 

separadas 

 

  - Para o título de Grande Campeão (Potro (a)/ Potro (a) Júnior) serão 

julgados machos e fêmeas separadamente, sendo que entrarão em pista os dois melhores 

classificados em sua categoria de idade, totalizando no máximo quatro animais por grande 

campeonato. 

 

- Competição de Saltos em Liberdade: 

 - 2 anos hípicos 
 - 3 anos hípicos 

  - Nas competições de saltos em liberdade, os machos e fêmeas disputarão 

juntos na categoria por idade. 

 

- Idades para a Exposição de potros: 

 06 e um dia a 12 meses: 17/07/2015 a 18/01/2016 

 12 e um dia a 18 meses: 17/01/2015 a 16/07/2015 
 18 e um dia a 24 meses: 16/01/2015 a 20/07/2014 

 24 e um dia a 39 meses: 21/07/2014 a 25/04/2013 



                            
 

- Idades para a Competição de Saltos em Liberdade: 
 2 anos: 01/08/2013 a 31/07/2014 

 3 anos: 01/08/2012 a 31/07/2013 

 

3.1 - REGULAMENTAÇÃO 

  

 - A I Exposição Regional de Potros RJ/MG será julgada pelo regulamento da 

Exposição Nacional do Cavalo BH de 2015, disponível abaixo, à exclusão dos artigos: 169º, 

172º, 173º, 193º, 194º, 195º e 196º. 

  

 - A I Competição de Salto em Liberdade Regional RJ/MG será julgada pelo 

regulamento da Competição de Saltos em Liberdade da Exposição Nacional do Cavalo BH 

de 2015, disponível abaixo. 

 

4 - PREMIAÇÃO: 

 - Troféus e faixa para os Grandes campeões da exposição em cada categoria 

agrupada (Grande Campeão Potro (a) e Grande Campeão Potro (a) Júnior) e também para 

os Campeões da competição de Slato em liberdade. 

 - Escarapelas para os três primeiros colocados nas competições de Salto em 

liberdade os três primeiros colocados de cada categoria da exposição, bem como para os 

dois melhores classificados no Grande Campeonato das categorias agrupadas. 

 - Placas de box para os dois primeiros colocados do Grande Campeonato de cada 

categoria agrupada da exposição e das duas categorias da Competição de Salto em 

liberdade. Também serão oferecidas placas de box para os campeões progênie de pai e de 

mãe caso hajam inscritos. 

 - Troféu para o melhor criador da exposição. 

 

5 - OUTRAS INFORMAÇÕES: 

 

5.1 - 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 
 

SEXTA-FEIRA (15/07/2016) 

- 09:00h: 

Exposição de machos categoria Potro (06 a 12 meses) 

 

- A seguir: 

Exposição de machos categoria Potro (12 a 18 meses) 

 

- A seguir: 

Exposição de machos categoria Potro Junior (18 a 24 meses) 

  

- A seguir: 

Exposição de machos categoria Potro Junior (24 a 39 meses) 

  

- A seguir: 

Exposição de fêmeas categoria Potro (06 a 12 meses): 

 

- A seguir: 

Exposição de fêmeas categoria Potro (12 a 18 meses): 

 

- A seguir: 

Exposição de fêmeas categoria Potro Junior (18 a 24 meses): 

  

- A seguir: 

Exposição de fêmeas categoria Potro Junior (24 a 39 meses) 

 

- A seguir: 

Grande campeonato categoria Potro: 

 - Machos 

 - Fêmeas 

 

- A seguir: 

Grande campeonato categoria Potro Júnior: 

 - Machos 

 - Fêmeas 

 

- A seguir: 

Campeonatos de progênie: 

 - Progênie de pai 

 - Progênie de mãe 

 

- 15:00h: 

Competição de salto em liberdade Categoria 2 (dois) anos 

 

- A seguir: 

Competição de salto em liberdade Categoria 3 (três) anos  


