
 

 

 

 

 

 

III ETAPA DO CAMPEONATO  
- INOVATYON TOP RIDERS -  

CENTRO COMUNITÁRIO RURA DE MOGI MIRIM – MOGI MIRIM/SP 
 29/MAIO/2016 

 

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

 

Após a prova do campeonato de Hipismo Rural terá início a: 

 III ETAPA DO CAMPEONATO TOP RIDERS/2016 – PROVA PICACROSS  

PROGRAMA 
 

1. GENERALIDADES 

1.1 – ENTIDADE ORGANIZADORA 
 

                                 Associação Brasileira dos Cavaleiros de Hipismo Rural 

                                 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: 29 de Maio de 2016. 

  LOCAL: CENTRO COMUNITÁRIO RURAL DE MOGI MIRIM 

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

                    Fone: (19) 3862-0966 

1.3 - COMISSÃO ORGANIZADORA   

ABHIR: 

 Regina Gândara 

 Wagner Losano 

 Jesper Martendal 

 Maria Fernanda Cário 

 José Adilson Bernardino 
 
 
 

 

 

http://www.abhir.com.br/
mailto:abhir@dialdata.com.br


 

CCRMM 

 Bruno de Amoedo Campos 

 José Augusto Sanseverino 
 Valdemar Rodrigo Pissinati 
 Carlos Roberto de Arruda Jr. 
 Monica Andrade 

 
 
 

1.4 – JURI DE CAMPO: Sebastião Carvalho de Andrade Neto 

1.5 – COURSE DESIGNER: Henrique de Almeida Basano 
 

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. Fábio Orzari – CRMV – 32.315. 

1.10 – FERRADOR: A cargo do CCRMM 

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 24/05/2016 (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 INFLUENZA OU ATESTADO 

CLÍNICO E GTA para entrada dos animais no Recinto. 

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 – Centro Comunitário Rural de Mogi Mirim  

                    Endereço: - Centro Comunitário Rural de Mogi Mirim – Mogi Mirim - SP 

                    Código de Propriedade: 35308050963 

 

 

 

 

mailto:abhir@abhir.com.br


 

    

Comunicado GTA Eletrônico 

Caros associados e responsáveis das hípicas e centros de treinamento. Gostaríamos de comunicá-

los que a partir da data de 28/04/2015, por determinação da Coordenadoria de Defesa 

Agropecuária do Estado de São Paulo, entrou em vigor o Sistema de Emissão de GTA Eletrônico (e-

Gta/GEDAVE).  

Portanto, a partir desta data, não serão aceitos os formulários antigos de GTA nos eventos da 

ABHIR.  

As hípicas que não se encontram regularizadas no Sistema GEDAVE deverão procurar o Escritório de 

Defesa Agropecuária da sua região.  

Atenciosamente 

Maurício José Bittar 

 Médico Veterinário da ABHIR 

 CRMV: SP11554 

           

2.3 – COCHEIRAS: Reservas. 

 

Reservas: até 24/05/16 – terça-feira, tratar com José Augusto Sanseverino (19) 9 9186-7222 

 Cocheira no mangueiro = R$ 60,00  

 Cocheira de alvenaria = R$ 80,00    

 Levar balde para água e ração 
 
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.  

3 – REGULAMENTO DO CAMPEONATO ABHIR DE 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. 

Prova de caça: 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 DUAS CATEGORIAS. 

  
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 1º lugar, 30% para o 2º lugar e 20% para o 3º lugar. 

 

SEJA SÓCIO ABHIR!! 

ANUIDADES ABHIR 2016 PARA CONCORRENTES TOP RIDERS: 

 Escola = R$ 220,00 

  Aberta = R$ 440,00 

                          A anuidade poderá ser parcelada em até 4 vezes ou à vista com 10% de desconto 

*Sócio abhir garante participação no jantar de encerramento do ano de 2016    

 

 

 

 



 

4. HOTÉIS 

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

          
6. 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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamento do Campeonato Top Riders 

A ABHIR – Associação Brasileira dos Cavaleiros de Hipismo Rural institui e realiza o primeiro ano do 

campeonato de TOP RIDERS, que fará parte do calendário oficial da associação em 2016 considerando-se 8 

etapas com 1 descarte. 

O objetivo principal é promover a integração de modalidades, cavaleiros e Hípicas. Além de, testar as 

habilidades dos conjuntos, tais como: versatilidade, condução, rapidez, agilidade, raciocínio e estratégia. 

Tipos de provas: 

O campeonato será formado de provas de diversos tipos, com níveis de exigência diferenciados. A prova a 

ser realizada a cada etapa será divulgada amplamente apenas alguns dias antes de cada evento, em ante-

programa. Fará parte do campeonato provas de: Copa Rédeas (Salto), Prova Integração, Prova de Valores de 

Salto, Prova de Valores de Hipismo Rural, Picacross, Duplas de Salto, Duplas de Rural e Prova de Três 

tambores. 

Características: 

1 - Prova de Valores (Salto): Cada obstáculo possuiu uma pontuação diferente, variando a altura, um dos 

obstáculos será chamado de coringa e valerá à maior pontuação do percurso, este obstáculo terá um nível de 

dificuldade maior. Cada obstáculo poderá ser saltado até duas vezes. Ganha quem fizer o maior número de 

pontos dentro do tempo concedido. Quando o sino bater o competidor deverá se dirigir para a chegada. A 

penalização só será computada por derrube no obstáculo coringa, os demais obstáculos não contarão como 

penalização, porém também não somaram pontos. 

2 - Prova de Valores (Rural): Vale as mesmas regras do Salto. 

3 - Picacross: Prova ao cronometro composta por um mix de cross, figuras de picadeiro e salto. 

4 - Integração: A 1ª fase será um percurso de Salto com tempo concedido, já a 2ª fase será ao cronometro 

em um percurso com figuras de rural. Somente irá para a 2ª fase o competidor que cumprir a 1ª fase dentro 

do tempo sem penalidades. 



 

5 - Copa Rédeas Salto: Pista espelhada com obstáculos de Salto.                

6 - Copa Rédeas Rural: Pista Espelhada com obstáculos de Rural. 

7 - Duplas de Salto: Percurso de Salto, onde o 1º concorrente faz uma parte do percurso e entrega o 

“chicote” ao seu parceiro de Dupla para ele realizar o segundo percurso e fechar a prova. A dupla que fizer o 

trajeto mais rápido e sem faltas, ganha a prova. Em caso de queda do chicote o concorrente que o passou  

poderá descer do cavalo e entregar ao seu parceiro para que ele continue o percurso. Atenção: não é 

necessário montar novamente par entregar o chicote. 

8 - Duplas de Rural: O percurso utilizado será do Hipismo Rural, onde o 1º concorrente uma parte do 

percurso e entrega o “chicote” ao seu parceiro de Dupla para ele realizar o segundo percurso e fechar a 

prova. A dupla que fizer o trajeto mais rápido e sem faltas, ganha a prova. Em caso de queda do chicote o 

concorrente que o passou poderá descer do cavalo e entregar ao seu parceiro para que ele continue o 

percurso. Atenção: não é necessário montar novamente par entregar o chicote. 

9 - Prova de Três Tambores: Trata-se de uma corrida contra o tempo, sendo o vencedor o competidor que 

contornar os três tambores, em um percurso triangular preestabelecido, no menor tempo possível. Valor da 

falta 5 segundos. 

Categorias: 

Escola:  

Para cavaleiros de Salto nas categorias: Escola, Estreante, Preliminar e Hipismo Rural nas categorias Mini-

mirim, Iniciantes e Estreantes. Para cavaleiros que praticam as duas modalidades, Salto e Rural em alturas 

diferentes, valerá a altura mais alta, ou no caso do rural se tem ou não cross. 

Aberta  

Para cavaleiros de Hipismo Rural nas categorias: Nível 1, Intermediária, Cavalos Novos, Performance, Força 

Livre e cavaleiros de Salto nas categorias Aspirante, Cavalos Novos, Nível I, Nível II, Nível III e Nível IV. 

Regras:  

O cavaleiro poderá realizar três inscrições com o mesmo cavalo nas provas individuais, e formar até 3 duplas 

diferentes nas provas em Duplas. A dupla não precisa ser fixa, ou seja, o cavaleiro poderá formar duplas 

diferentes em etapas futuras. 

Formato do Campeonato: 

Serão realizadas 8 etapas com 1 descarte 

Pontuação:  

A pontuação no campeonato será individual. No caso de provas realizadas em duplas, os dois competidores 

recebem o mesmo número de pontos.  

Ex:  

Prova de Duplas: 

João e Maria – 1º lugar – Categoria: Aberta – 50 pts para cada um 



 

Prova Individual: 

João – 1º lugar – Categoria Aberta – 50 pts. 

Maria – 3º lugar Categoria Aberta – 47 pts. 

Somente o melhor resultado do cavaleiro será computado no campeonato, seja nas provas individuais ou em 

duplas. 

As regras e penalizações das provas seguirão o regulamento ABHIR de Salto e Hipismo Rural. Sendo 

diferenciada apenas na prova de valores, onde o derrube do obstáculo coringa terá uma penalização maior a 

ser definida pelo armador do percurso. Para os demais obstáculos não haverá penalização.  

Vence o campeonato quem somar mais pontos nas 8 etapas. 

 

Premiação: 

 Nas provas: 

Troféus de 1º ao 3º, medalhas 4º e 5º. 

A premiação será 50% do valor arrecadado distribuído do 1º ao 3º para as duas categorias.   Sendo, 50% para 

1º lugar, 30% para o 2º lugar e 20% para o 3º lugar. 

 No campeonato: 

Troféus para campeão e vice-campeão na Festa de Encerramento do Ano Hípico 2016. 

Premiação no valor de R$ 1.000,00 em brindes Hipismo Store para o campeão da categoria Escola e mais 

R$1.000,00 em brindes Hipismo Store para o campeão da categoria Aberta. 

 

 

PATROCÍNIO MASTER:  

 

 

 

                                         

                                                                                          

 

 

 



 

 

PATROCINADORES: 

 
  

  

                                                      

  

   

  

           

  

                    

   

 

 

 

                

  

 


