
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
IV ETAPA DO CAMPEONATO - TOP RIDERS -  

CENTRO COMUNITÁRIO RURAL DE MOGI MIRIM – MOGI MIRIM /SP 
28/05/2017 

 
O Campeonato de Top Riders será disputado em 08 etapas, com 01 descarte. 

Após a prova do campeonato de Hipismo Rural terá in ício a: 

• IV ETAPA DO CAMPEONATO TOP RIDERS/2017 – Prova  Picacross  

 

PROGRAMA 

1. GENERALIDADES 

1.1 – ENTIDADE ORGANIZADORA 
 

                                 Associação Brasileira dos Cavaleiros de Hipismo Rur al 
                                 Fone/Fax: (19) 3523-6700 - www.abhir.com.br 
                                 e-mail: abhir@abhir.com.br 
                                 CNPJ: 52.167.889/0001-08 

1.2 – DATA E LOCAL: 28 de Maio de 2017 (DOMINGO) 
          CENTRO COMUNITÁRIO RURAL DE MOGI MIRIM 

          Rua Armando Tarrachi, s/n – Mogi Mirim/SP 

          Fone: (19) 3862-0966 

 

 

 



 

 

 
1.3 - COMISSÃO ORGANIZADORA   

 
ABHIR: 

• Luiz Franco da Silveira 
• Marcos Silva 
• Wagner Losano 
• Germano Gândara 
• Regina Gândara 
• José Adilson Bernardino 
• Lourenço Vieira da Silva 
• Luiz Fernando Pavan Schwarz 

 
CCRMM: 

• Bruno de Amoedo Campos 
• José Augusto Sanseverino 
• Valdemar Rodrigo Pissinati 

 
 

1.4 – JURI DE CAMPO: Sebastião Carvalho de Andrade Neto 

1.5 – COURSE DESIGNER: Jovacir Vitoreli 
 

1.6 – CRONOMETRAGEM: José Reinaldo de Campos Jr. 

1.7 – SOM: A cargo da ABHIR  

1.8 – AMBULÂNCIA: KR Saúde 

1.9 – VETERINÁRIO: A cargo da ABHIR  – Dr. Renan Grigoletto – CRMV – 27.988. 

1.10 – FERRADOR: A cargo do Centro Comunitário  

1.11 – Autorização da prova junto ao EDA e emissão de GTA de retorno – A cargo da Abhir 

2.     GERAIS 

2.1 – PRAZO DAS INSCRIÇÕES:   

Na ABHIR até 23/05/2017 (Terça-feira) , através do fax (19) 3523.6700 ou pelo e-

mail abhir@abhir.com.br , usando formulário anexo . 

2.2 – CONDIÇÕES SANITÁRIAS: Apresentação obrigatória de EXAME NEGATIVO DE MORMO,  
EXAME DE ANEMIA, ATESTADO DE VACINAÇÃO CONTRA INFLU ENZA OU ATESTADO 
CLÍNICO E GTA  para entrada dos animais no Clube. 

Comunicamos as Hípicas que para emissão de GTA, no campo referente ao destino deverá ser inserido o 

Nome e CNPJ da entidade organizadora do evento (ABHIR), conforme abaixo:  



 

• Destino: Associação Brasileira dos Cavaleiros de Hipismo Rur al 
                  CNPJ: 52.167.889/0001-08 

 

• Endereço :  Centro Comunitário Rural de Mogi Mirim – Mogi Mirim  - SP 
                                Código de Proprieda de: 35308050963  

           *Será cobrado uma taxa de R$ 20,00 por G TA emitido para voltar ao destino.  

2.3 – COCHEIRAS: Reservas até 23/05/17  com José Augusto Sanseverino (19) 9 9186-7222 
         Valor: Baia Mangueiro - R$ 60,00  
                    Baia Alvenaria - R$ 80,00  
 
OBS: LEVAR BALDE P/ÁGUA  
 
3 - INSCRIÇÃO: 

A INSCRIÇÃO SERÁ NO VALOR DE R$ 50,00 POR CONJUNTO (CAVALO/CAVALEIRO) PARA 
TODAS AS CATEGORIAS, SENDO: 

a) Categoria Escola – 0,60m: composta por concorrentes que fazem as provas de hipismo rural 
sem cross - country (mini-mirim, iniciantes e estreantes) ou salto nas categorias de tempo 
ideal (escola, estreantes e preliminar). 

b) Categoria Aberta – 0,80m: composta por concorrentes que fazem as provas de hipismo rural 
com cross - country (nível I, intermediária, máster, performance e força livre) ou salto nas 
categorias que disputam prova ao cronômetro (aspirantes, nível I, II, III e IV). 

Observação: Na categoria aberta poderão participar cavaleiros/amazonas da categoria escola.  

 
4 - PERCURSO – PROVA PICACROSS 

Picacross: Prova composta por um mix de cross, figuras de picadeiro e salto. 
 

Categoria Escola : Obstáculos com altura até 0,60m 

1º Percurso (1ª fase): Cross – tempo concedido 

2º Percurso (2ª fase): Picadeiro – ao cronômetro 

Valores das faltas 

� Refugo: 12 segundos perdidos 
� Falta: 6 segundos perdidos 

Se o concorrente exceder no tempo concedido da 1ª fase, o percurso não será interrompido e 
levará a quantidade de segundos para a 2ª fase. 

Categoria Aberta : Obstáculos com altura até 0,80m. 

Inicia o percurso no Cross e termina no picadeiro, vencendo o conjunto mais rápido. 

 



 

Valores das faltas 

� Refugo: 12 segundos perdidos 
� Falta: 6 segundos perdidos 

 

A prova consiste na soma dos resultados dos dois percursos (Cross e Picadeiro). Cada conjunto 
(cavalo/cavaleiro) poderá fazer apenas uma participação. O mesmo Cavaleiro  pode participar com 
até 3 cavalos diferentes . 

 

 
OBS.: O USO DO COLETE PROTETOR É OBRIGATÓRO NAS DUA S CATEGORIAS 

5 - PREMIAÇÃO DA PROVA DE PICACROSS  

Troféu de 1º ao 3º lugar e medalhas do 4º ao 5º lugar. 
A premiação será 50% do valor arrecadado distribuído do 1º ao 3º para as duas categorias.   
Sendo, 50% para o 1º lugar, 30% para o 2º lugar e 20% para o 3º lugar. 

SEJA SÓCIO ABHIR!! 
ANUIDADES ABHIR 2017 PARA CONCORRENTES TOP RIDERS: 

 Escola = R$ 220,00 
  Aberta = R$ 440,00 
           A anuidade poderá ser parcelada em até 4 vezes a partir de fevereiro ou à vista com 10% de 
desconto 

*Sócio ABHIR garante participação no jantar de ence rramento do ano de 2017     

 

6. HOTEIS: 
 

• Hotel 2600 – (19) 3806-5267 
• Palace Hotel – (19) 3862-3131 
• Hotel Cidade – (19) 3862-4317 
• Sol de Mogi Hotel – (19) 3714-7000 

 

 

         

7.  ALIMENTAÇÃO: Disponível no local 
 
 
 
 
 
 
 



 

CÓDIGO DE CONDUTA 
 

 

Em todos os esportes eqüestres o cavalo tem que ser considerado a figura mais importante. 

O bem estar do cavalo tem que estar acima da necessidade dos organizadores, patrocinadores e 
Oficiais. 

Todo manejo e tratamento veterinário têm que assegurar a saúde e o bem estar do cavalo. 

Os mais altos padrões de nutrição, alimentação, saúde, higiene e segurança têm que ser 
incentivados e mantidos em qualquer situação. 

Durante o transporte, adequadas provisões têm de ser providenciadas para assegurar a ventilação, 
alimentação (bebida, comida), e manter as condições de saúde do organismo do cavalo. 

Tem que se dar ênfase na crescente educação e treinamento, nas práticas eqüestres e na 
promoção de pesquisas científicas da saúde eqüina. 

No interesse do cavalo, a aptidão e competência do cavaleiro têm que ser consideradas como 
essenciais. 

Todos os métodos de treinamento e equitação consideram o cavalo como um “ser vivo” e não 
podem incluir qualquer técnica considerada como abusiva pela FEI. 

As Confederações Nacionais têm que estabelecer controles adequados para que todas as pessoas 
de sua jurisdição respeitem a segurança do cavalo. 

As regras, regulamentações nacionais e internacionais do esporte eqüestre a respeito da saúde e 
segurança do cavalo têm 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APOIO:  

 

 

 

 

 

 

PATROCINADORES: 

 

  

  

                                                      

  

   

  

           

  

                            

   

 

 

 

                

  

 


