
 
 

III ETAPA DO CAMPEONATO ABHIR DE TOP RIDERS - 2020  
HÍPICA VIDOTTO - TIETÊ/SP 

01/11/2020 
Devido a pandemia do COVID-19 informamos que o Campeonato ABHIR de Top Riders 2020 será 
disputado em 5 Etapas com 1 descarte 
 

      Após a prova do Hipismo Rural terá início a: 

III ETAPA DO CAMPEONATO DE TOP RIDERS/2020 – PROVA DE VALORES - 
RURAL 

PROGRAMA 

1. GENERALIDADES 

1.1 – ENTIDADE ORGANIZADORA 
                                 Associação Brasileira dos Cavaleiros de Hipismo Rural 
                                 Website: www.abhir.com.br 
                                 e-mail: abhir@abhir.com.br 
                                 CNPJ: 52.167.889/0001-08 

1.2 – DATA E LOCAL: 01/11/2020 (DOMINGO) 
                                     HÍPICA VIDOTTO – TIETÊ 
                                     Rua Antônio José Vicentin, s/nr. – Bairro Areia Vermelha 
                                     Fone: (15) 9 9804-5481 

1.3 - COMISSÃO ORGANIZADORA   
 
ABHIR: 

 Renato Brandolise Vidotto 
 Alexandre Vieira Alves 
 Luiz Fernando Pavan Schwarz  
 Ricardo Brandolise Vidotto 
 Jetro Rocha Jr. 

 
HÍPICA VIDOTTO: 

 Ricardo Brandolise Vidotto
 Renato Brandolise Vidotto 
 Reinaldo Brandolise Vidotto 

 

 

1.4 – JURI DE CAMPO: José Reinaldo de Campos Jr. 

1.5 – COURSE DESIGNER: Ricardo Brandolise Vidotto 
 
1.6 – CRONOMETRAGEM: A cargo da ABHIR. 

1.7 – SOM: A cargo da ABHIR 



 
1.8 – AMBULÂNCIA: A cargo da ABHIR  

1.9 – VETERINÁRIO: A cargo do Dr. Gustavo Morandini Reginato – CRMV-SP 36.018. 
 
1.10 – FERRADOR: A cargo da HÍPICA VIDOTTO 

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 27/10/2020 (Terça-feira), 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 INFLUENZA OU 
ATESTADO CLÍNICO E GTA para entrada dos animais no recinto. 

IMPORTANTE: 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 Rural 
               CNPJ: 52.167.889/0001-08 

 Endereço: Hipica Vidotto - Rua Antônio José Vicentin, s/nr. – Bairro Areia 
Vermelha - Tietê/SP 

                 Código de Propriedade: 35545080747 
 

*Será cobrada uma taxa de R$ 35,00 por GTA emitido para voltar ao destino.          

 
2.3 – COCHEIRAS:  
          Reservas até 27/10/2020 (terça-feira) – c/Ricardo Vidotto – (15) 9 9804-5481                                       
          Baias de alvenaria na Hípica Vidotto: R$ 80,00 
          Piquete: Sem custo 

OBS: LEVAR BALDE P/ÁGUA E RAÇÃO 
3. INSCRIÇÃO: 

A INSCRIÇÃO SERÁ NO VALOR DE: 

R$  65,00 POR CONJUNTO CATEGORIA ESCOLA (CAVALO/CAVALEIRO); 
R$  85,00 POR CONJUNTO CATEGORIA INTERMEDIÁRIA 
(CAVALO/CAVALEIRO) E 
R$ 105,00 POR CONJUNTO CATEGORIA ABERTA (CAVALO/CAVALEIRO) 



 
 

NÃO ACEITAMOS CARTÕES DE DÉBITO/CRÉDITO 

 

a) Categoria Escola – 0,60m: composta por concorrentes que fazem as provas de 
Hipismo Rural nas categorias Mini-mirim, Escola e Estreante ou no Salto nas 
categorias Escola e Estreante. 

b) Categoria Intermediária – 0,80m: composta por concorrentes que fazem as provas 
de Hipismo Rural com cross-country (Aspirante) ou no Salto nas categorias 
Preliminar, Aspirante e Nível I – Tempo Ideal. 

c) Categoria Aberta – 0,90m: composta por concorrentes que fazem as provas de 
Hipismo Rural com cross-country (Avançados, Master, Performance e Força Livre) 
ou no Salto nas categorias que disputam prova ao cronômetro (Nível I, II, III e IV). 

Observação: Na categoria Aberta poderão participar cavaleiros/amazonas da categoria 
Escola.  
 

4. REGULAMENTO DA PROVA DE VALORES DE RURAL  

1 – O conjunto terá 60 segundos para concluir seu percurso 

2 - Cada figura ou obstáculo possui uma pontuação, variando a altura e a figura. Um dos 
obstáculos/figura será chamado de coringa e terá a maior pontuação. Este obstáculo/figura 
terá um nível de dificuldade maior.  

3 - Cada obstáculo/figura poderá ser executado até duas vezes. Ganha quem fizer o maior 
nº de pontos dentro do tempo concedido.  

4 - Após o término do tempo, o júri tocará o sino e o competidor deverá se dirigir para a 
chegada imediatamente. Este tempo de deslocamento até a chegada, continuará correndo e 
poderá ser utilizado em casos de empate.  

5 - Em caso de derrube de obstáculo/figura, não será computado como penalização, não 
serão somados os pontos e não poderá ser saltado/executado novamente. Caso o derrube 
seja o “Coringa”, o concorrente perde o valor do mesmo. Ex.: O concorrente fez 1.000 
pontos, mas derrubou o coringa, este valendo 200 pontos. Estes pontos serão descontados, 
resultando em 800 pontos. 

6 - O refugo não conta como penalização e não perde os pontos.  

7 - Em caso de empate na somatória de pontos, o desempate será feito pelo tempo; ganha 
quem se aproximar mais do tempo concedido. 

 



 
 
5. PREMIAÇÃO DA PROVA DE VALORES RURAL 
 

 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 três 
categorias, sendo 50% para 1º lugar, 30% para o 2º lugar e 20% para o 3º lugar. 

 

CAMPEONATO DE TOP RIDERS 2020 

Para participar do campeonato é necessário estar associado. 
Se você ainda não é associado consulte a secretaria do 
evento para maiores informações. 

 

PROTOCOLO SANITÁRIO – COVID 19 

1. É obrigatório o uso de máscara inclusive nas baias 
2. Evitar aglomerações  
3. Fazer uso frequente do álcool gel p/ higiene das mãos 
4. Não vir ao evento se estiver com sintomas do COVID 19  
5. Será medida a temperatura de todos os presentes no evento 

 
 

6. HOTEIS: 
 
Tietê: 

 Robusti Plaza Hotel: (15) 3282-5252 
 Hotel Cuitelo: (15) 3282-1091 
 Hotel Sta. Terezinha: (15) 3282-1415 (pousada familiar) 

 
 
Cerquilho (5 km da Hípica Vidotto): 
 

 Hotel Zanata: (15) 3384-4169 
 Pousada Avenida: (15) 3284-4161 (pousada familiar) 

 
Laranjal Paulista (15 Km da Hípica Vidotto): 
 

 Vale Verde Palace Hotel: (15) 3283-6600 
    

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. 

 

8. PATROCINADORES:  
         
 
 
 
 

       

  

                                                      

         


