
 

 

               ABHIR – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CAVALEIROS DE HIPISMO RURAL 
                                                                                    

GRANDE PRÊMIO DE SALTO – 2016 
GRANDE PRÊMIO DE SALTO – ESCOLA ESPECIAL - 2016 

HÍPICA MONTE ALEGRE 
JAÚ -SP 

 
1. GENERALIDADES: 

 
1.1 – ENTIDADE ORGANIZADORA: 

 

 ABHIR - Associação Brasileira dos Cavaleiros de Hipismo Rural 
                              Fone/Fax: (19) 3523-6700 - www.abhir.com.br      
                                 CNPJ – 52167889/0001-08 
 

 
1.2 – DATA E LOCAL: 03 DE DEZEMBRO 2016 (Sábado) 

                            HÍPICA MONTE ALEGRE 

                            Rpdovia Cmte. João Ribeiro de Barros, Km 141 - Jaú - SP   
                         (14) 9 8122-5202 
 

1.3 – COMISSÃO ORGANIZADORA 
 

ABHIR: 

 Regina Gândara 

 Wagner Losano 

 Jesper Martendal 

 Valmir Honório 

 Ricardo Brandolise Vidotto 

 Lourenço Vieira da Silva 
 

HÍPICA MONTE ALEGRE: 
 

 João Sergio de Almeida Prado Filho 

 Ana Carolina Campos Almeida Prado 
 Renato Brandolise Vidotto 

 
 

1.4 – JURI DE CAMPO - Sebastião Carvalho de Andrade Neto  

          
1.5 – COURSE DESIGNER – Ricardo Brandolise Vidotto 

 
1.6 – CRONOMETRAGEM - José Reinaldo de Campos Junior 

 
1.7 – SOM: ABHIR 

 
1.8 – AMBULÂNCIA – KR Saúde 

http://www.abhir.com.br/


 

 

 
1.9 – VETERINÁRIO: Dr. Fábio Bittar - CRMV-SP – 32.315 

 
       1.10 – FERRADOR: A cargo da Hípica Monte Alegre 
 

2– CONDIÇÕES GERAIS: 

 
2.1 – PRAZO DAS INSCRIÇÕES: 
 

Na ABHIR até dia 30/11/16 (QUARTA-FEIRA), através do fax (19) 3523-6700 ou pelo e-mail  
abhir@abhir.com.br – FAVOR OBSERVAR O PRAZO PARA AS INSCRIÇÕES. 
 

2.2 – CONDIÇÕES SANITÁRIAS DOS ANIMAIS: 
Apresentação obrigatória de EXAME NEGATIVO DE MORMO, EXAME DE ANEMIA, ATESTADO 
DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA E ATESTADO CLÍNICO E GTA, para entrada na Hípica.  
 
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:   

 Hípica Monte Alegre – Jaú/SP 

 Rodovia Cmte. João Ribeiro de Barros, KM 141 

 Código de Propriedade: 35253000574 

 *Será cobrado uma taxa de R$ 15,00 por GTA emitido para voltar ao destino. 
 
 

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 
 
 
 
 

mailto:abhir@abhir.com.br


 

 

2.3 – COCHEIRAS: 

Reservas: até 30/11/16 – Com João Sergio – (14) 9 9118-5433 

Valor: R$ 60,00 – Vagas limitadas  
Piquete: R$ 40,00 
Levar balde para água e ração       
 

2.4– PREMIAÇÃO 
 

 DE PISTA: Medalha do 1o ao 5º. para todas as categorias. 

 NA FESTA DE ENCERRAMENTO: Troféu para Campeão e Vice- Campeão 
 

      

2.5– TAXAS 
 

 
Escola Estreante Preliminar Aspirante Nível I Nível II Nível III Nível IV Especial 

R$110,00 R$110,00 R$130,00 R$130,00 R$130,00 R$130,00 R$130,00 R$130,00 R$ 20,00 

 

 Prova dos PAIS (pais e mães) – R$ 50,00 – Inscrições até a hora da prova. 
Obs.: O valor arrecado na prova dos Pais, será doado à entidade “ABRIGO SÃO LOURENÇO” da cidade de 
Jaú. 

 
3. PROGRAMAÇÃO TÉCNICA - PROVA REALIZADA EM PISTA DE AREIA: 

 

PISTA ABERTA PARA RECONHECIMENTO - 08:00 HORAS 
 

ÀS 08:30 HORAS – NÍVEL II – SÉRIE 1,00M 
Grande Prêmio – 1,00 x 1,10m – Velocidade 350 m/m 

 
A SEGUIR NÍVEL III– SÉRIE 1,10M 
Grande Prêmio – 1,10m x 1,20m – Velocidade 350 m/m 

 
A SEGUIR – NÍVEL IV – SÉRIE 1,20M 
Grande Prêmio – 1,20m x 1,30m – Velocidade 350 m/m 
 
RECONHECIMENTO 
 

A SEGUIR – PRELIMINAR – SÉRIE 0,80M 
Grande Prêmio ao Tempo Ideal sem faixa de tempo, o conjunto que mais se aproximar do tempo ideal será o 
vencedor, julgamento pela Tabela A – Art.238-6.1.1 – 0,80m x 0,90m – Velocidade 350 m/m. 
 

A SEGUIR – ESTREANTE – SÉRIE 0,60M 
       Grande Prêmio ao Tempo Ideal sem faixa de tempo, o conjunto que mais se aproximar do tempo ideal será o  
       vencedor, julgamento pela Tabela A – Art. 238-6.1.1 – 0,60x0,80m – Velocidade 325 m/m. 

 
A SEGUIR - ESCOLA – PERCURSO COM X 
Grande Prêmio ao Tempo Ideal sem faixa de tempo, o conjunto que mais se aproximar do tempo ideal será o 
vencedor – julgamento pela Tabela A – Art.238-6.1.1 Velocidade 300 m/m. 
 

A SEGUIR - ESCOLA ESPECIAL – PERCURSO COM X 



 

 

Grande Prêmio ao Tempo Ideal sem faixa de tempo, o conjunto que mais se aproximar do tempo ideal será o 
vencedor – julgamento pela Tabela A – Art.238-6.1.1 Velocidade 300 m/m. 
 

A SEGUIR – PROVA DOS PAIS (pais e mães) – PERCURSO COM X 
Um percurso ao Tempo Ideal sem faixa de tempo, o conjunto que mais se aproximar do tempo ideal será o vencedor 
(somente uma passada pela pista) – julgamento pela Tabela A – Art.238-6.1.1 - Velocidade 300 m/m. – sujeito a mudanças a 
critério do Júri. 
 

       A SEGUIR – ASPIRANTE – SÉRIE 0,80M 
Grande Prêmio - 0,80m x 0,90m -  Velocidade 350 m/m 
 

A SEGUIR NÍVEL I – SÉRIE 0,90M 
Grande Prêmio – 0,90m x 1,00m – Velocidade 350 m/m 
 
 

        
OBSERVAÇÕES 

 

O GP ABHIR/2016 será aberto para todos os associados conforme o regulamento. 

 
Regulamento Para as Provas do Grande Prêmio de Salto Abhir 2016: 

1. Ser Sócio da ABHIR e estar sem pendências Financeiras. 

2. Sobre a participação dos cavalos, será permitido: 

 3 inscrições nas categorias de tempo ideal 

 2 inscrições nas de tempo ideal e 1 na de desempate 

 2 inscrições em categorias de desempate 

 

3. Cada conjunto só poderá fazer uma inscrição, com exceção nas categorias Nível III e Nível IV que poderá ser 

com o mesmo cavalo. 

 

4. Categorias: Escola, Escola Especial, Estreante, Preliminar, Aspirante, Nível I, Nível II, Nível III e Nível IV. 

 

PROVAS DE TEMPO IDEAL 

 

5. As provas de Tempo Ideal serão realizadas em duas passadas, com contagem de pontos seguindo o sistema de 

pontuação do Campeonato ABHIR, onde terá uma classificação para o primeiro percurso e outra classificação 

independente para o segundo percurso. Vence a prova quem tiver a maior somatória de pontos nos dois 

percursos. 

 

6. Caso ocorra empate no primeiro percurso os competidores voltarão a pista para classificação para a segunda 

passada, caso ocorra empate em pontos na somatória das 2 passadas, o desempate será o resultado do segundo 

percurso. 

CATEGORIAS DE DESEMPATE 

 

7. As provas com Desempate, serão realizadas em duas passadas: a primeira passada com tempo concedido. 

Todos voltarão para a segunda passada que será ao cronômetro, sendo que o primeiro a entrar em pista será o 

concorrente que tiver o maior número de faltas e o último o que tiver o melhor tempo com menor nº de faltas. 



 

 

Vence a prova quem tiver o menor número de pontos perdidos nos dois percursos somados e o menor tempo 

do segundo percurso. A ordem de entrada, será feita em ordem inversa a do campeonato. 

 

CAMPEONATO POR EQUIPES e POR HÍPICA: 

 

8. Cada conjunto só poderá participar de 1 equipe por modalidade. A equipe será composta por 5 concorrentes 

sendo que o pior resultado será descartado. O campeonato se realizará por modalidade. Exemplo: Equipe de 

Salto e Equipe de Hipismo Rural. Será exigido, em ambas as modalidades ter no mínimo 1 concorrente nas 

categorias de base.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Regulamento Grande Prêmio 2016 por Equipe 
 

1. Para o Grande Prêmio 2016, premiaremos a EQUIPE que conquistar maior pontuação. 
 

2. Cada hípica poderá montar uma ou mais equipes para concorrer a esta premiação. As equipes levarão o 
nome da Hípica e serão numeradas de acordo com a quantidade de equipes, poderão também compor a 
equipe cavaleiros de outras hípicas. 

 
3. A equipe deve ser composta por 5 (cinco) conjuntos diferentes (cavalo e cavaleiro) 

 
4. Cada equipe deverá ter pelo menos 1 (um) conjunto que participe da categoria de base (as categorias ao 

Tempo Ideal). 
 

5. Para a pontuação total da equipe será considerada a classificação do conjunto na prova inscrita, 
conforme regulamento ABHIR, com um resultado sendo descartado. 

 
6. Em caso de empate, será acrescida a pontuação descartada. 

 
7. Caso o empate persista o critério será o maior numero de vitórias, começando pelos primeiros 1º 

lugares, depois os 2º lugares e assim por diante. 
 

8. Cada Conjunto só poderá participar de 1 equipe por modalidade. 
 

9. Taxas: - R$100,00 por equipe ou R$20,00 por conjunto 
  
             Premiação: 
 

 Medalhas e Troféu para a Equipe campeã na Festa de Encerramento do ano Hípico ABHIR. 



 

 

 
 

 
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. 
 

 
 

 

4. HOTEIS: 
 

 Hotel Jardim: (14) 3602-6900 

 Hotel Vila Real: (14) 3602-6300 

 Hotel Vip: (14) 3624-4500 

 Hotel Residence: (14) 3621-3020 

 Hotel Realce: (14) 3602-1010 

 Hotel Jaú: (14) 3622-5233 
 
 

5. ALIMENTAÇÃO: Disponível no local 
 



 

 

 
 

 
PATROCINADORES:  

 

 

  

  

                                                      

  

   
  
           

  

                    
   

 
 
 
              

  

 

 

 


