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Evento: IV CSN  CLASSIC HORSE SHOW 

 

Local:        SOCIEDADE HÍPICA PAULISTA 

  Indoor:   Outdoor:  

CNPJ.: 62.478.938.0001-79 CÓDIGO DE EMISSÃO DE GTA: 35503080254 

 

Data:          27 DE NOVEMBRO a 30 DE NOVEMBRO DE 2014  

 

CONDIÇÕES GERAIS 
 
 
Esse evento é regido de acordo com: 
 
- Estatutos da CBH; 

- Regulamento Geral da CBH, edição de 2014 

- Regulamento de salto da CBH 2014 

- Regulamento de Ranking CBH 2014 

- Regulamento Veterinário da CBH de 2013 

- Diretrizes técnicas da CBH 

- Caderno de Encargos CBH, edição 2014 

-Ranking Nacional de Entradas (RNE) 2013 

- Todas as modificações posteriores dos regulamentos citados, publicados pela CBH. 

***************************************************************** 

 

Aprovado pela CBH, Rio de Janeiro, em: 02 de setembro de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Diretor Técnico CBH 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

  3 

 
 

 

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 
1. DENOMINAÇÃO DO EVENTO:IV CSNCLASSIC HORSE SHOW 

 

O IV CSN CLASSIC HORSE SHOW será realizado nas dependências da Sociedade 

Hípica Paulista, na cidade de São Paulo, de 27 a 30 de novembro de 2014. 

 

DATA (dd/mm/aa):          27 a 30 de novembro de 2014 

LOCAL: Sociedade Hípica Paulista  ESTADO:SP 

Website: www.classichorseshow.com.br 

Endereço: Rua Quintana, 206 – Brooklin Novo 

 São Paulo / SP   

Telefone: (11) 5504.6130 

 

2. ORGANIZADOR 
 

Nome: ABCCH 
 

3. COMITÊ HONORÁVEL 

 
Sr. Celso Jatene 
            MD Secretário de Esportes Lazer e Recreação da Cidade de SP 

Dr. Luiz Roberto Giugni  

            MD Presidente da Confederação Brasileira de Hipismo  

SR. Renato de Moraes Dantas Neto 

            MD Presidente da Sociedade Hípica Paulista 

Sr. Plínio Soares  

            MD Presidente da Federação Paulista de Hipismo  

SR. Antonio Manoel Lopes Sanches  

            MD Diretor de Salto Federação Paulista de Hipismo 

SR. Tiago Ferreira de Camargo  

            MD Diretor Adjunto de Salto Federação Paulista de Hipismo 

 
4. PRESIDENTE DO EVENTO 

 

Sr. Renato Junqueira Arantes 

Endereço:  

Telefone: (11) 983439775  E-mail: r.dejet@gmail.com 

Website:  www.classichorseshow.com.br 

 

5. COMERCIALIZAÇÃO 

AG SPORT 

 

 

http://www.classichorseshow.com.br/
http://www.classichorseshow.com.br/
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OFICIAIS 

 

1. JÚRI DE CAMPO:  

 

Júri 1. CSN 

Presidente: Sr.Pedro Luiz Cordeiro dos Santos (SP) 

Membro:  Sra. Elaine Zander (SP) 

Membro: Sra. Roberta Milani (SP) 

Membro:                     Sr. Luiz Fernando Monzon (RJ) 

 

 

2. DELEGADO TÉCNICO:  

Nome:                  Sra. Isabel Cristina de Sousa Neves (SP)  

E-mail                    belcsn@hotmail.com 
 

3.DESENHADOR DE PERCURSO 

Nome: Sra. Marina Azevedo 

E-mail: marina.az@uol.com.br 

Auxiliar:                      Sr. Antonio Luiz Blanco Junior 

 

4. JÚRI DE APELAÇÃO: 
 

 

5. COMISSÁRIO-CHEFE: 

Nome: Sr.  Luiz Rocco (SP) 

E-mail: lurocco@uol.com.br 

 

6. COMISSÁRIOS ASSISTENTES : 
 

 

Nome:                          Sr.  Geraldo Barreira ( SP ) 

Nome: Sra. Ricardo Casale (SP) 

Nome: Sra. Noeli Zonzini (SP) 

Nome: Sra. Mallu Evelin (SP) 

Nome: Sra. Solange Hardt (SP) 

 

7. DELEGADO VETERINÁRIO:  

 

Nome: Dr. Fabio Luiz Tuna Vieira 

mailto:marina.az@uol.com.br
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E-mail: fltvieira@gmail.com 

 

8.     VETERINÁRIO DE COCHEIRAS 

Nome:         Dr. Marcelo Servos (equipe M.A.I.S.) 

E-mail:       marcelloservos@gmail.com 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

1. LOCAL : 
O evento será:  indoor   outdoor 
 

2. PISTA DE COMPETIÇÃO  
Dimensões: 120 x 80m 

Tipo de Piso: Grama 

 

Dimensões: 70 x 50m 

Tipo de Piso: Areia (Picadeiro Coberto) 
 

3. PISTA DE AQUECIMENTO: 
Dimensões: 60 x 30m 

Tipo de Piso: Areia 

 

Dimensões: 60 x 30m 

Tipo de Piso: Areia 
 

4. COCHEIRAS : 

Dimensões: 3 m x 3 m (min 3m x 3m) 

 
INSCRIÇÕES, ESTABULAGENSE LISTA DE ESPERA (Art. 118 do RG) 

 

1. INSCRIÇÕES , ESTABULAGENS e WILD CARDS. 

 

Todos wild cards serão selecionados a critério do comitê organizador. 

 

Para concorrentes do Estado de São Paulo: segue trecho do Regulamento 

de Salto FPH 2014. 

“1.5 - O cadastramento de concorrentes e animais e a quitação das taxas 

anuais de registro deverão estar regularizados na FEDERAÇÃO PAULISTA 

DE HIPISMO até 48 horas que antecede a data de encerramento das 

inscrições constantes no programa oficial do concurso. Conjuntos que não 

estiverem com o cadastro e/ou a taxa de registro regularizada, não 

poderão participar em provas oficiais do calendário da Federação Paulista 

de Hipismo.” 

Para Concorrentes de Federações de outros Estados: 

Para efetuar suas inscrições no site da FPH, os concorrentes e animais 

deverão estar devidamente cadastrados no sistema. Para aqueles que ainda 

não efetuaram o cadastro, deverão preencher o formulário acessando o 

mailto:fltvieira@gmail.com
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seguinte link: www.fph.com.br/artigos/cadastro e enviar com o título 

Cadastro CLASSIC HORSE SHOW por email para: faleconosco@fph.com.br . 

Serão validos os formulários enviados e autorizados por intermédio das 

federações. Após o envio do e-mail com o formulário, no prazo de 48 horas 

estará liberado para fazer as inscrições no sistema on-line. 
 

As inscrições, reservas de estabulagens e reservas de quartos de sela, estarão 

abertas a partir do dia 21 de outubro de 2014 e serão dividida em três fases: 

A – Preliminar: dias 21 de outubro (primeira fase) 

Nesta primeira fase as inscrições estarão abertas para todos os interessados sem 

restrição de vagas para quaisquer categorias. 

 

21.out.2014, terça-feira: Abertura do link para inscrições da primeira fase no site 

www.fph.com.br ou www.classichorseshow.com.br às 09:00hs 

21.out.2014, terça-feira: encerramento da 1a fase de inscrições às 17:00hs; 

22.out.2014, quarta-feira: Vencimento do boleto das inscrições desta primeira 
fase. 

23.out.2014, quinta-feira: Confirmação dos pagamentos desta primeira fase. 

 

B – Nominativas: dias 28 de outubro (segunda fase) 

Estarão disponíveis nesta segunda fase as vagas remanescentes da primeira fase, 

sendo abertas para todos os interessados sem restrição de vagas para quaisquer 

categorias. 

28.out.2014, terça-feira: Abertura do link para inscrições da segunda fase no site 

www.fph.com.br ou www.classichorseshow.com.br às 09:00hs 

28.out.2014, terça-feira: encerramento da 2a fase de inscrições às 17:00hs; 

29.out.2014, quarta-feira: Vencimento do boleto das inscrições desta segunda 

fase. 

30.out.2014, quinta-feira: Confirmação dos pagamentos desta segunda fase. 

 

C – Definitivas: dias 04 de novembro (terceira fase) 

Estarão disponíveis nesta terceira fase as vagas remanescentes da segunda fase, 

sendo abertas para todos os interessados sem restrição de vagas para quaisquer 

categorias. 

04.nov.2014, terça-feira: Abertura do link para inscrições da terceira fase no site 

www.fph.com.br ou www.classichorseshow.com.br às 09:00hs 

04.nov.2014, terça-feira: encerramento da 3a fase de inscrições às 17:00hs; 

05.nov.2014, quarta-feira: Vencimento do boleto das inscrições desta terceira 

fase. 
06.nov.2014, quinta-feira: Confirmação dos pagamentos desta terceira fase. 

 

O interessado DEVERÁ IMPRIMIR O BOLETO BANCÁRIO E PAGÁ-LO ATÉ A 

DATA LIMITE. 

 

2. LISTA DE ESPERA 

Após o encerramento das inscrições por completo no dia 04/novembro/2014 às 

17:00hs, se iniciará no mesmo dia á partir das 17:30hs a abertura de uma lista de 

espera, que poderá ser utilizada em caso de vagas em aberto. 

http://www.fph.com.br/
http://www.classichorseshow.com.br/
http://www.fph.com.br/
http://www.classichorseshow.com.br/
http://www.fph.com.br/
http://www.classichorseshow.com.br/
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O interessado deverá se inscrever na lista de espera. Tal lista, caso utilizada, não 

necessariamente obedecerá a sequência de ordem de chegada e sim uma seleção 

determinada pelo comitê organizador do evento. 

 

AS INSCRIÇÕES NÃO PAGAS NA DATA LIMITE DO BOLETO BANCÁRIO 

SERÃOCONSIDERADAS CANCELADAS E FICARÃO A DISPOSIÇÃO DO C.O. PARA 

DESTINÁ-LAS DA FORMA QUE LHE CONVIR. 

O INTERESSADO RECEBERÁ POR EMAIL O BOLETO BANCÁRIO REFERENTE AS  

INSCRIÇÕES EFETUADAS. 

PARA QUE TAIS INSCRIÇÕES SEJAM VALIDADAS, OS BOLETOS BANCÁRIOS 

DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE QUITADOS EM SUA PLENITUDE ATÉ A DATA LIMITE 

ESPECIFICADA NO BOLETO, CASO CONTRÁRIO, ESTA PARTICIPAÇÃO SERÁ 

AUTOMATICAMENTE CANCELADA PELO SISTEMA E O INTERESSADO DEVERÁ 

REINICIAR NOVAMENTE TODO PROCESSO DE INSCRIÇÃO. 

CASO ALGUM PARTICIPANTE EFETUE O PAGAMENTO DE SEU BOLETO APÓS A DATA 

LIMITE, ESTA INSCRIÇÃO PODE SER CONSIDERADA “NÃO VALIDADA”. 

OS BOLETOS DEVERÃO SER PAGOS INTEGRALMENTE EM SEU VALOR TOTAL, CASO 

SEJA EFETUADO ALGUM PAGAMENTO PARCIAL DE BOLETO, ESTA INSCRIÇÃO 

PODERÁ SER CONSIDERADA INVÁLIDA. 

 

As inscrições e estabulagens deverão ser efetuadas pelo sistema disponível no site: 

www.classichorseshow.com.brouwww.fph.com.br. Todos os animais 

participantes IV CLASSIC HORSE SHOW, ficarão obrigatoriamente estabulados no 

recinto do evento a partir da apresentação às inspeções veterinárias, de acordo com 

horários e datas estipuladas, com exceção dos animais que participarem de qualquer 

“prova show” realizada neste evento. 

 

Os concorrentes e amazonas que estarão se inscrevendo neste evento, serão 

responsáveis por suas inscrições. 

 

Os pagamentos serão efetuados via boleto bancário identificado. 

 

 

3. TAXAS DE PARTICIPAÇÃO E INCRIÇÕES 

 

 

Série RUBI – 1,10 m. (AMA e MTA) Provas P02 e P05 

 

- Taxa de participação:R$ 300,00 (R$ 150,00 por prova) 

 

Série GOLD - 1,20 m. (AM e MT) Provas P03 e P06 

 

- Taxa de participação:R$ 300,00 (R$ 150,00 por prova) 

 

Série DIAMOND - 1,30 m. (AMT) Provas P04 e P08 

 

- Taxa de participação:R$ 300,00 (R$ 150,00 por prova)  

http://www.classichorseshow.com.br/
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Série PLATINUM – 1,40 m- (JR /YR /SR) Provas P01 e P07 – R$ 24.000,00  

 

- Taxa de inscrição: R$ 390,00 (R$ 150,00 prova 01 / R$ 240,00 prova 07) 

 

  

FORMAS DE PAGAMENTO DAS TAXAS DE PARTICIPAÇÃO, 

INCRIÇÕES, ESTABULAGENS E DEPÓSITOS DE MATERIAL E 

DEVOLUÇÕES. 

 

Taxas de inscrição e participação, cujos forfaits forem apresentados formalmente,  

até o termino da inspeção veterinária na secretaria do evento junto ao staff da 

FPH, serão devolvidas integralmente em até 15 dias após o evento, desde que, a 

solicitação (formulário FPH) de devolução seja preenchida assim que o FF for 

comunicado; tais taxas, somente serão aceitas e devolvidas, caso o animal não 

esteja em condições sanitárias aceitáveis para competir e os FFs deverão estar 

acompanhados de laudos veterinários comprovando tais fatos. 

 

Passado o período estipulado, não haverá mais nenhum tipo de devolução. 

Reservas de material e estabulagens não serão devolvidas em nenhuma 

circunstância. 

Como haverá pleno repasse das inscrições a Entidade Organizadora, a devolução 

efetiva do valor será efetuada ao concorrente ou proprietário por intermédio da 

ENTIDADE ORGANIZADORA, dando ciência à entidade do concorrente. O trâmite de 

verificação e aprovação para devolução de responsabilidade da Entidade 

Organizadora.  

 

As inscrições aceitas pelo Comitê Organizador estão sujeitas a cancelamento em 

circunstâncias excepcionais, incluindo, mas não se limitando, a exigências 

militares, greves ou outros distúrbios civis, fogo ou qualquer outra contingência de 

qualquer causa, que na opinião do C.O., da FPH e da CBH impedirá a realização ou 

o prosseguimento do evento. 

 

 

 

TAXA DE ESTABULAÇÃO E DEPÓSITO DE MATERIAL (QUARTO DE 

SELA) 

 

Estabulação e Depósito de Material: 

 

- R$ 300,00 por animal(período: de 25 de novembro a 30 de novembro de 2014) 

 

- R$ 250,00 por quarto de selas 

 

NAS COCHEIRAS RESERVADAS PARA O EVENTO, NÃO SERÁ PERMITIDO A 

ESTABULAÇÃO DE ANIMAIS QUE NÃO ESTEJAM PARTICIPANDO DO  
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IV CLASSIC HORSE SHOW. 

ESTE EVENTO DISPONIBILIZARÁ 1 DEPÓSITO DE MATERIAL PARA CADA 4 

(QUATRO) ANIMAIS. 

 

 

Devido a impossibilidade de estacionamento dos caminhões na área das cocheiras, 

todo o material e forragem para os animais deverão ser armazenados nas 

cocheiras indicadas pelo C O. A utilização será regrada pelo C.O. 

 

CONDIÇÕES: 
 

1. ATLETAS 

Por conta própria  

2. TRATADORES 

Alimentação: Por conta própria.  

Os tratadores e motoristas deverão trazer colchão, roupa de cama e balde,  

devendo estar devidamente uniformizados e identificados. 

 

3. CAVALOS 

As despesas de transporte serão pagas pelo: 

C.O.  à razão de        por km. 

Responsável .   

 

Os cavalos participantes do IV CLASSIC HORSE SHOW serão também alojados em 

cocheiras desmontáveis da empresa RGJ. 

 

4. Ferrador 

Haverá este serviço de plantão durante todo o evento, durante o período em que 

estarão acontecendo as competições, correndo as despesas por conta de cada 

interessado. 

       Sr. Domingo Sammartano 
       Tel: 11 972562528 

EXIGÊNCIAS DOCUMENTAIS, RECEPÇÃO E SAÍDA DE ANIMAIS  
 

4. Exigências documentais 

 

Para entrada dos animais na Sociedade Hípica Paulista, haverá uma inspeção 
veterinária de sanidade e regularidade das vacinas, ocasião na qual, deverão ser 

apresentados aos encarregados competentes os documentos conforme as normas 

governamentais e circulares da CBH sobre vacinas e outras exigências sanitárias. 
Cavalos não acompanhados de tais exigências não poderão adentrar nas 

dependências da Sociedade Hípica Paulista. 

 

 
2. RECEPÇÃO  
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Deverão ser fornecidos nome, RG e telefone de contato (celular) da pessoa 
responsável de cada animal que ingressar a Sociedade Hípica Paulista 

A recepção dos animais que participarão do IV Classic Horse Show, se dará a partir 

de terça-feira, dia 25 de novembro de 2014. 
 

 

3. SAÍDA DOS ANIMAIS 

 
Caso haja alguma pendência de qualquer animal, este não terá sua liberação de 

saída autorizada até sua devida regularização. 

 
 

 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA NOS ATLETAS E ANIMAIS (Art. 131 do 
RG) 

 

Os concorrentes estão autorizados a portar a logomarca de seus patrocinadores, 

conforme regulamentação da CBH. A Comissão Organizadora se reserva o direito de, 

a seu critério, apresentar capas com logomarcas dos patrocinadores do Evento, para 

que os animais classificados nas provas, utilizem. Será obrigatório o uso das 
referidas capas, sob pena de perda da premiação correspondente. 

 

 

DIREITO DE IMAGEM 
 

O C.O. reserva-se o direito de uso - sem qualquer tipo ou espécie de compensação - 

de slides, fotos ou filmes (inclusive digitais) de espectadores, oficiais, concorrentes, 
criadores, proprietários, treinadores, veterinários, tratadores ou animais, feitos ou 

registrados durante o IV CLASSIC HORSE SHOW, para propósitos promocionais e de 

marketing relacionados ao evento. 
 

Ao comparecer ou fazer inscrições no evento, os concorrentes e os proprietários dos 

animais, automaticamente permitem que qualquer material fotografado ou filmado 
durante o evento seja utilizado subsequentemente pelo CO para futura promoção de 

seus negócios e do evento, sem nenhum custo. 

 

 
DIVERSOS 
 
1. PARTICIPAÇÃO 

 
Poderão participar do IVCSN CLASSIC HORSE SHOW, concorrentes e amazonas de 
todas as categorias descritas abaixo, filiados as suas respectivas federações 

estaduais, sendo estas, filiadas a Confederação Brasileira de Hipismo. 

Estes concorrentes e amazonas mencionados acima, que estarão se inscrevendo 
neste evento, serão responsáveis por suas inscrições. 

 

 

 
2. ALTURAS, SÉRIES E CATEGORIAS 

 

 -série RUBI -         1,10mt – (Amador A e Master A) 
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 -série GOLD -        1,20mt - (Amador e Master) 
 -série DIAMOND -  1,30mt - (Amador Top) 

 -série PLATINUM – 1,40mt - (Júnior , Young Rider e Sênior) 

  
 

3. ESPECIFICAÇÕES DE ALTURAS E CATEGORIAS, SÉRIES, PREMIAÇÕES DE 

PISTA E GERAL, E PREMIAÇÃO EM ESPÉCIE. 
 

- Série RUBI- Provas P02 e P05 - 1,10mt. ( AMA e MA);40conjuntos e até 15 

wild cards; 2 cavalos por concorrente. Premiação de pista na proporção de 1 para 

cada 4 concorrentes, no máximo até o 6º colocado por prova (premiação de pista 
separa por categoria); Troféus e pódio aos 3 melhores classificados na contagem 

geral dos 2 dias de competições desta série. (premiação de pódio separada por 

categoria) 
 

- Série GOLD - Provas P03 e P06 - 1,20mt. ( AM e M );40conjuntos e até 15 

wild cards; 2 cavalos por concorrente. Premiação de pista na proporção de 1 para 
cada 4 concorrentes, no máximo até o 6º colocado por prova (premiação de pista 

separa por categoria); Troféus e pódio aos 3 melhores classificados na contagem 

geral dos 2 dias de competições desta série. (premiação de pódio separada por 

categoria) 
 

- Série DIAMOND - Provas P04 e P08 -1,30mt. ( AMT); 2 cavalos por 

concorrente. Premiação de pista, na proporção de 1 para cada 4 concorrentes, no 
máximo até o 6º colocado, por prova; Troféus e pódio aos 3 melhores classificados 

na contagem geral dos 2 dias de competições desta série. 

 

-Série PLATINUM- Provas P01 e P07 -1,40mt - ( JR / YR /  SR ); 50conjuntos 
e até 20 wild cards; 2 cavalos por concorrente. 

Para a prova P01, premiação de pista por agrupamento de categorias, na 

proporção de 1 para cada 4 concorrentes, no máximo até o 6º colocado, por prova; 
Premiação em espécie para todas as categorias agrupadas na proporção de 1 para 

cada 4 concorrentes para cada prova; valor total de R$ 8.000,00 -(R$ 2.400,00 - 

R$ 1.440,00 - R$ 1.040,00 - R$ 640,00 - R$ 480,00 - R$ 400,00 - R$ 320,00 - R$ 
320,00 - R$ 240,00 – R$ 240,00 – R$ 240,00 – R$ 240,00)25% = R$ 75,00 

Para a prova P07 (COPA OURO), premiação de pista e pódio por agrupamento de 

categorias, aos 3 primeiros colocados. Premiação em espécie para todas as 

categorias agrupadas na proporção de 1 para cada 4 concorrentes;valor total de 
R$ 16.000,00( R$ 4.800,00 - R$ 2.880,00 - R$ 2.080,00 - R$ 1.280,00 - R$ 

960,00 - R$ 800,00 - R$ 640,00 - R$ 640,00 - R$ 480,00 - R$ 480,00 - R$ 

480,00– R$ 480,00) 25%= R$ 120,00 
 

Os wild cards de todas as séries serão selecionados a critério do comitê 

organizador. 
 

IMPORTANTE: PREMIAÇÃO DE ACORDO COM ARTs 125, 126 e127 do RG. 

PREMIAÇÃO TOTAL R$ 24.000,00 

 
 

 4. PARTICIPAÇÕES: 

 
- Cada animal poderá participar de uma única prova por dia, exceto qualquer  

provas show que acontecer neste evento. 
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- Cada participante poderá inscrever até no máximo 2 animais por série, exceto na 
série CLASSIC, que cada concorrente poderá inscrever até 3 animais. 

 

5. CRITÉRIO DE PONTOS PARA DETERMINAR OS VENCEDORES NAS 
SÉRIES: (RUBI , GOLD e DIAMOND) 

 

As séries 1,10mt. - RUBI ( AMA e MA ), 1,20 mt. - GOLD ( AM e M ), 1,30 mt. - 
DIAMOND ( AMT ), seguirão o critério Olímpico, +1 / -1, para determinar a 

classificação geral das respectivas séries.  

Caso haja empate na pontuação de qualquer uma das posições de pódio nestas 

séries, o critério para desempate será a melhor classificação do conjunto na prova 
que terá como artigo, 238.2.2. (1 desempate) 

 

 
6. CRITÉRIO QUE DEFINIRÁ OS VENCEDORES DAS SÉRIES PLATINUM E 

CLASSIC. 

 
As séries: PLATINUM ( JR, YR e SR ) 1,40mt e CLASSIC ( SR )CSI 1,50mt , 

seguirão o critério Olímpico +1 / -1, para determinar a classificação geral das 

respectivas séries. 

Caso haja empate na pontuação que definirá o campeão das séries em questão, o 
critério de desempate será o conjunto melhor classificado na prova P07 (COPA 

OURO) para a série PLATINUM, e prova P2i(GP HYUNDAI), para a série CLASSIC 

(CSI). 
 

7.  MELHOR TRATADOR (A) DO CONCURSO 

 

O comitê organizador reservará uma premiação especial ao melhor tratador do 
evento, sendo este definido por critérios próprios de tal comitê. 

 

 8. RECURSOS 

 

Todos os recursos para que sejam válidos devem ser apresentados por escrito e 

estarem acompanhados de depósito no valor de R$ 900,00 

 

9. FISCALIZAÇÃO DOS COMISSÁRIOS 

 

Os controles de ligas, caneleiras e boleteiras poderão ser feitos em qualquer animal 

participante deste evento e a qualquer momento. 

 
 

10. ORGANIZAÇÃO DO EVENTO 
 

Em circunstâncias excepcionais, com a aprovação do Delegado Técnico e do Júri de 

Campo, o C.O. se reserva o direito de modificar o presente programa, a fim de 

esclarecer situações oriundas de uma omissão ou mesmo encurtar ou cancelar o IV 

CLASSIC HORSE SHOW, caso circunstâncias imprevistas tornem a continuação do 

evento injustificada. Tais modificações serão comunicadas a CBH pelo Delegado 

Técnico, bem como a todos concorrentes e aos oficiais com a maior brevidade e 

por maneiras as mais variadas. Não haverá consequente responsabilidade do C.O. 

O C.O. (incluindo seus empregados, representantes e oficiais do concurso) não 
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serão responsáveis por qualquer acidente, ferimento, dano que possa ocorrer, ou 

doença que possa vir a ser contraída por qualquer cavalo, ou competidor no 

evento. 

O C.O. não se responsabiliza por nada que possa ocorrer com propriedade 

particular trazida ao evento. 

Cada competidor será considerado responsável, em todos os aspectos, pelos 

atendentes dos seus animais, qualquer outro agente ou empregado e também 

pelas consequências da violação das regras apresentadas. 

Ao realizar a inscrição no IV CLASSIC HORSE SHOW, os concorrentes assumem 

todo e qualquer risco de acidentes inerentes à prática do esporte equestre, 

isentando o C.O. e a Sociedade Hípica Paulista de qualquer responsabilidade. 

    

11. CERIMONIAL DE PREMIAÇÃO 

A cargo do comitê organizador 

 

12. DESCONTOS DE PREMIAÇÃO EM ESPÉCIE 
 

Haverá retenção de imposto de renda, de acordo com a legislação federal em vigor, 

obedecendo aos critérios da tabela progressiva da Receita Federal. 

 

13. SEGURO 
 

O Comitê Organizador (C.O.) não aceita responsabilidade por qualquer acidente 
que possa ocorrer com proprietários, participantes, tratadores, motoristas ou 

animais, causando danos a esses ou a terceiros, em qualquer circunstância, dentro 

ou fora do recinto do evento, antes, durante ou depois do evento. A não-

responsabilidade civil ou financeira do C.O. ou seus cooperadores não poderá ser 
questionada em nenhum momento. 

 

Todos os proprietários e competidores são pessoalmente responsáveis por danos 
causados a terceiros por eles, seus empregados, agentes ou animais. Portanto, são 

fortemente recomendados a contratar um seguro contra terceiros com cobertura 

para participação em eventos equestres e a manter as apólices em dia. 
 

POR ESSA RAZÃO RECOMENDA-SE CONTRATAR UM SEGURO 
CONTRATERCEIROS  
 

14. GANCHOS DE SEGURANÇA 
 

CARO – Cardinali & Rothenberger 

 

15. CRONOMETRAGEM 

Sr. Marcio Andrade de Oliveira 

 

16. ACESSO ÀS INSTALAÇÕES (Art 130 do RG) 
 
 

17. MÉDICO/ ASSISTÊNCIA MÉDICA 

A cargo do C. O. 
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18. REUNIÃO TÉCNICA 

Dia 26 de novembro de 2014 (quarta-feira) às 18:00h na SHP. 

A comissão Organizadora, em acordo com o Presidente do Júri de Campo e o 

Delegado Técnico poderão proceder com as alterações que julgar necessário para 

o melhor  andamento do concurso. 

Todos os proprietários e tratadores estão sujeitos às regulamentações do Concurso. 

 

 

ASPECTOS VETERINÁRIOS 
 

1. INSPEÇÃO VETERINÁRIA: 
Haverá inspeção veterinária para todos os animais inscritos nesteCSN 

No evento, antes de passar pela inspeção veterinária, o responsável deverá retirar 
o “número identificador” no mesmo local da inspeção veterinária. 

 

É obrigatória e indispensável à apresentação do “número identificador” no 
momento da liberação no financeiro, retirada do passaporte e saída da vila hípica. 

 

Caso o “número identificador” seja extraviado, o responsável deverá se dirigir à 

secretaria do concurso para obtenção da 2ª via que será fornecida gratuitamente. 
Se a 2ª via também for extraviada, será cobrada a taxa de R$ 50,00 para a 

emissão da 3ª via. 

 
Portanto, guarde o “número identificador” com cuidado e apresente sempre que 

solicitado. 

 

A inspeção veterinária será realizada no dia 26 de novembro de 2014, das 
09:30hs às 12:00hs e das 14:00hs às 17:00hs. 

Haverá re-inspeção veterinária para todos os animais participantes da 

prova P2i, o Grande Premio HYUNDAI. 
Esta re-inspeção ocorrerá dia 30 de novembro das 07:30hs às 08:30hs 

 

2. PASSAPORTES E CONDIÇÕES SANITÁRIAS EXIGIDAS 
 

Os cavalos participantes deste evento devem possuir e apresentar Passaportes 

CBH nacionais com selo válido. Não há exigência de selo válido para cavalos 

participantes das provas de 1,10mt, desde que representando a Federação anfitriã. 

O animal sem passaporte não poderá adentrar no recinto do evento. 

Condições sanitárias exigida, conforme as normas governamentais e circulares da 

CBH sobre vacinas e outras exigências sanitárias. 

 

3. CHIPS 
 

Todos cavalos inscritos neste CSN, sem exceção, deverão estar providos de CHIP 

de identificação sob pena de exclusão do evento. 

 

4. VETERINÁRIOS PARTICULARES 
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Deverão se reportar ao veterinário do concurso na sua chegada ao evento para o 

devido credenciamento. Não será permitido o acesso com medicamentos nas áreas 

das cocheiras. Somente com autorização por escrito do veterinário do concurso, 

um veterinário particular poderá fazer um tratamento em cavalo inscrito no 

evento. Caso a permissão seja dada, o tratamento deverá ser devidamente 

comunicado ao Júri de Campo, ocorrer na área especificada para tal pelo C.O. e ser 

acompanhado pelo veterinário do concurso, ou seus auxiliares. 

 

5. LABORATÓRIO ANTIDOPING 

 

Nome: Jockey Club de São Paulo 

Endereço: Rua Bento Frias, 248 

Telefone: (11)2161.8303  Fax: (11) 3814.0614 

Email: antidopagem@jockeysp.com.br 

Ao longo do evento poderão ser coletadas aleatoriamente, amostras de animais 

efetivamente participantes. 

 

 

CÓDIGO DE ÉTICA DOS CONCORRENTES 

 

Ao efetivar minha inscrição no evento, confirmo meu interesse em participar das 

provas do VI  CSI** e CSN Classic Horse Show, que se dará na Sociedade Hípica 

Paulista de 27 a 30 de novembro de 2014 e aceito integralmente as condições 

descritas no programa, aplicáveis a competidores, proprietários, instrutores, 

veterinários, tratadores e animais. Assumo também o compromisso com o respeito 

ao cavalo acima de qualquer objetivo ou ambição pessoal, incluindo o manejo nas 

cocheiras; garanto o fair-play e a equanimidade nas disputas e me comprometo a 

treinar para o evento, realizar os aquecimentos e competir zelando pela plena 

observância dos regulamentos vigentes, do FEI Clean Sport, do Código de Conduta 

da FEI e do Código de Conduta da FEI para o Bem Estar do Cavalo. 

 

 

 

SEGURANÇA DO CAVALO 

 

 

Durante os Jogos Equestres Mundiais de 1990, em Estocolmo - Suécia, a FEI 

discutiu a publicação do CÓDIGO DE CONDUTA para todas as pessoas envolvidas na 

segurança das competições a cavalo. Conseqüentemente, em novembro de 1990, o 

Comitê de Revisão Ética da FEI fez o 1o esboço. 

O Comitê de Saúde e Segurança do CAVALO informa sobre as regulamentações da 

FEI e também trabalha para garantir uma boa imagem dos esportes equestres. 

Entre os membros do Comitê, fazem parte 03 (três) competidores ativos de cada 

uma das 03 (três) modalidades olímpicas. 

Em sua reunião de fevereiro de 1991, o Comitê Veterinário da FEI adotou o CÓDIGO 

DE CONDUTA, como esboçado pelo Comitê de Revisão Ética e em março do mesmo 

ano, o Bureau da FEI e a Assembléia Geral de Tokyo, oficializaram o CÓDIGO DE 
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CONDUTA. Este, posteriormente, foi atualizado pelo Comitê de Revisão Ética e 

aprovado pelo Bureau. Para que se obtenha uma ampla divulgação, o CÓDIGO DE 

CONDUTA tem que ser incluído nos calendários e nos programas de todos os 

concursos. 

 

 
CÓDIGO DE CONDUTA DA FEI 

 
 

1. Em todos os esportes equestres o CAVALO tem que ser considerado a figura  

mais importante. 

 
2. O bem estar do CAVALO tem que estar acima da necessidade dos 

Organizadores, Patrocinadores e Oficiais. 

 
3. Todo manejo e tratamento veterinário tem que assegurar a saúde e o bem-

estar do CAVALO. 

 
4. Os mais altos padrões de nutrição, alimentação, saúde, higiene e segurança 

tem que ser incentivados e mantidos em qualquer situação. 

 

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

de saúde do organismo do CAVALO. 

 
6. Tem de se dar ênfase na crescente educação de treinamento, nas práticas 

equestres e na promoção de pesquisas científicas da saúde equina. 

 
7. No interesse do CAVALO, a aptidão e competência do cavaleiro tem que ser 

considerada como essencial. 

 

8. Todos os métodos de treinamento e equitação consideram o CAVALO como 
um “ser vivo” e não pode incluir qualquer técnica considerada como abusiva 

pela FEI. 

 
9. As Confederações Nacionais tem que estabelecer controles adequados para 

que todas as pessoas de sua jurisdição respeitem a segurança do CAVALO. 

 
10.As regras, regulamentações nacionais e internacionais do esporte equestre a 

respeito da saúde e segurança do CAVALO tem que ser aderidas não só nos 

concursos nacionais e internacionais, mas também nos treinamentos. As 

regras e regulamentações das competições tem que ser revisadas 
constantemente para garantir sempre a segurança. 

 
 

CÓDIGO DE CONDUTA DA “FEI” PARA O BEM ESTAR DO CAVALO 

 

 

A Federação Equestre Internacional (FEI) conta com o irrestrito apoio de todos os 

envolvidos com os esportes equestres no sentido de aderir ao Código de Conduta da 

FEI, além de reconhecer e aceitar que o bem estar do cavalo é de fundamental 
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importância e não deve nunca estar subordinado a influências comerciais ou 

competitivas. 

 

1. Em todos os estágios de preparação e treinamento de cavalos de competição, o 

bem estar do cavalo tem, obrigatoriamente, precedência sobre todas as outras 

necessidades. Isto inclui o manejo, métodos de treinamento, ferrageamento, 

equipamentos utilizados e transportes. 

2. Cavalos e competidores têm de demonstrar competência, além de estar em 

boa forma física e com saúde antes de ser permitida a participação em competições. 

Isto inclui controles sobre o uso de medicação, procedimentos cirúrgicos que 

ameacem o bem estar do cavalo ou a sua segurança, gravidez nas éguas e a má 

utilização das ajudas por parte do cavaleiro. 

3. Os eventos equestres não podem prejudicar o bem estar dos cavalos. Isto 

exige uma atenção especial para as áreas de competição, pisos das pistas, 

condições climáticas, estabulação, segurança e a boa condição física do cavalo para 

seguir viagem após o término do evento. 

4. Nenhum esforço deve ser medido para assegurar que os cavalos recebam 

atenção adequada depois das competições nas quais participam e que sejam 

tratados com respeito e dignidade quando suas carreiras esportivas se encerrarem. 

Isto inclui tratamento veterinário especializado, lesões esportivas, sacrifício por 

razões humanitárias e aposentadoria. 

5. A FEI recomenda fortemente que todos os envolvidos com os esportes 

equestres atinjam os mais altos graus de educação em suas respectivas áreas de 

especialização. 
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Q U A D R O  D E  H O R Á R I O  
 

 

Horário 26.10 Quarta feira 27.10 Quinta feira 28.10 Sexta Feira 29.10 Sábado 30.10 Domingo 

 
 
08:45 

    CSN – P08      
1,30m 
(AMT) 

GRAMA 
Cronometro 

 
09:30ÁS 12:00 
 
 
14:00 ÁS 17:00 

 
   INSPEÇÃO  
VETERINÁRIA 

    

 
 
10:00 

   CSN - P04 
1,30m 
(AMT)  

INDOOR 
1 Desempate 

CSI – P2i      
GP HYUNDAI 

1ª volta 
1,50m – (SR) 

INDOOR 
Duas Voltas 

 
 
12:00 

   CSN - P05  
1,10m 

(AMA / MA) 
INDOOR 

Cronometro 

 

 
 
12:30 

  CSN - P02  
1,10m 

(AMA / MA) 
INDOOR 

1 Desempate 

  

 
12:45 

    P09 
PROVA SHOW 

 

 
 
14:30 

    CSI – P2i   GP 
HYUNDAI 

2ª volta 
1,50m – (SR) 

INDOOR 

 
 
15:15 

  
 
 
 
 

 CSN - P06  
1,20m 

(AM / M) 
INDOOR 

Cronometro 

 

 
 
17:30 

 CSN- P01 
1,40m 

(JR / YR / SR) 
INDOOR 

Cronometro 

CSI - P1i 
1,50m 
(SR) 

INDOOR              
1 Desempate 

  

 
18:00 

Reunião 
Técnica 

    

 
 
18:15 

   
 
 
 
 

CSN – P07 
COPA OURO  

1,40m 
(JR / YR / SR) 
INDOOR        1 

Desempate 

 

 
 
20:15 

  CSN - P03 
1,20m 

(AM / M) 
INDOOR 

1 Desempate 
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Cronograma preliminar das competições 
 

 

IMPORTANTE: PREMIAÇÃO DE ACORDO COM ARTs 125, 126 e127 do RG. 

Premiação Total do CSN : R$ 24.000,00 

 
 

PRIMEIRO DIA :   Quinta-feira  DATA  : 27/11/2014 

 
 

PROVA01– SÉRIE PLATINUM(com início às 17:30h) 

 

CSN - 1,40m – Júnior, Young Rider e Sênior– Pista INDOOR 

Normal ao cronometro, Tabela A, Art. 238.2.1. 

Velocidade/tempo concedido 375 m/min 

Altura dos obstáculos: máx 1,40m 

Número de Cavalos por atleta: 02 Cavalos por cavaleiro. 

Premiação em espécie total: R$ 8.000,00 
Distribuição: (R$ 2.400,00 - R$ 1.440,00 - R$ 1.040,00 - R$ 640,00 - R$ 480,00 - R$ 
400,00 - R$ 320,00 - R$ 320,00 - R$ 240,00 – R$ 240,00 – R$ 240,00 – R$ 240,00) 

- 25% = R$ 75,00 

 
 

* * * * * * * * * * * 
 

 

SEGUNDO DIA :   Sexta-feira  DATA  : 28/11/2014 

 

 
PROVA  P02 – SÉRIE RUBI (com início às 12:30h) 

 
CSN – 1,10m – Amador A e Master A – Pista INDOOR 

Normal com 1 desempate, Tabela A, Art. 238.2.2. 

Velocidade/tempo concedido 350 m/min 

Altura dos obstáculos: máx 1,10m 

Número de Cavalos por atleta: 02 Cavalos por cavaleiro 
 

 
* * * * * * * * * * * 

 
 

 

PROVA  P03 – SÉRIE GOLD(com início às 20:15h)  
 

CSN - 1,20m – Amador e Master – Pista INDOOR 

Normal com 1 desempate, Tabela A, Art. 238.2.2. 

Velocidade/tempo concedido 350 m/min 

Altura dos obstáculos: máx 1,20m 

Número de Cavalos por atleta: 02 Cavalos por cavaleiro 
 

 
 

                                      * * * * * * * * * * * 
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TERCEIRO DIA :   Sábado  DATA  : 29/11/2014 

 
 

PROVA  P04– SÉRIE DIAMOND(com início às 10:00h)  

 
CSN – 1,30m – AMT – Pista INDOOR 

Normal com 1 desempate, Tabela A, Art. 238.2.2. 

Velocidade/tempo concedido 350 m/min 

Altura dos obstáculos: máx 1,30m 

Número de Cavalos por atleta: 02 Cavalos por cavaleiro 
 

 

* * * * * * * * * * * 
 
 

PROVA  P05 – SÉRIE RUBI (com início às 12:00h)  
 

CSN – 1,10m – Amador A e Master A – Pista INDOOR 

Normal ao cronometro, Tabela A, Art. 238.2.1. 

Velocidade/tempo concedido 350 m/min 

Altura dos obstáculos: máx 1,10m 

Número de Cavalos por atleta: 02 Cavalos por cavaleiro 
 

* * * * * * * * * * * 

 

PROVA  P06 – SÉRIE GOLD (com início às 15:15h)  

 

CSN - 1,20m – Amador e Master – Pista INDOOR 

Normal ao cronometro, Tabela A, Art. 238.2.1. 

Velocidade/tempo concedido 350 m/min 

Altura dos obstáculos: máx 1,20m 

Número de Cavalos por atleta: 02 Cavalos por cavaleiro 
 

 
* * * * * * * * * * * 

 

PROVA  P07 – SÉRIE PLATINUM – COPA OURO(com início às 18:15h)  

 

CSN - 1,40m – Júnior, Young Rider e Sênior– Pista INDOOR 

Normal com 1 desempate, Tabela A, Art. 238.2.2. 

Velocidade/tempo concedido 375 m/min 

Altura dos obstáculos: máx 1,40m 

Número de Cavalos por atleta: 02 Cavalos por cavaleiro. 

Premiação em espécie total: R$ 16.000,00 
Distribuição: ( R$ 4.800,00 - R$ 2.880,00 - R$ 2.080,00 - R$ 1.280,00 - R$ 960,00 - 

R$ 800,00 - R$ 640,00 - R$ 640,00 - R$ 480,00 - R$ 480,00 - R$ 480,00 – R$ 
480,00) - 25%= R$ 120,00 
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* * * * * * * * * * * 

 

 

QUARTO DIA :   Domingo  DATA  : 30/11/2014 
 

 

PROVA P08 – SÉRIE DIAMOND (com início às 08:45h) 

 

CSN – 1,30m- AMT– Pista de GRAMA 

Normal ao cronometro, Tabela A, Art. 238.2.1. 

Velocidade/tempo concedido 350 m/min 

Altura dos obstáculos: máx 1,30m 

Número de Cavalos por atleta: 02 Cavalos por cavaleiro 

 
 

* * * * * * * * * * * 

 

PROVA SHOW– P09(com início às 12:45h) 

 

 

* * * * * * * * * * * 
 
Q U A D R O  D E  H O R Á R I O  -  C a v a l o s  N o v o s ( C N )  

 
HORÁRIO 27.10.2014 Quinta Feira HORÁRIO 28.10.2014 Sexta Feira 

09:00hs CN 01 
4 anos 
GRAMA 

08:00hs CN 06 
4 anos 
GRAMA 

A SEGUIR CN 02 
5 anos 
GRAMA 

A SEGUIR CN 07 
5 anos 
GRAMA 

A SEGUIR CN 03 
6 anos 
GRAMA 

A SEGUIR CN 08 
6 anos 
GRAMA 

A SEGUIR CN 04 
7 anos 
GRAMA 

A SEGUIR CN 09 
7 anos 
GRAMA 

A SEGUIR CN 05 
8 anos 
GRAMA 

A SEGUIR CN 10 
8 anos 
GRAMA 
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COMUNICADO CBH 
 

Todos os equídeos em trânsito no Estado de São Paulo, independentemente 

da origem, do destino e da finalidade, deverão estar acompanhados da Guia 
de Trânsito Animal (GTA) e dos documentos zoossanitários abaixo 

relacionados, cabendo ao responsável pelo transporte apresentá-los à 

fiscalização, quando exigidos: 

 
I - do resultado de exame negativo de fixação de complemento para Mormo, 

dentro do seu prazo de validade de 60 dias; II - do resultado negativo para o 

exame de Anemia Infecciosa Equina (AIE), dentro do seu prazo de validade 
de 60 dias; 
 

III – do atestado de vacinação contra a Influenza Equina, dentro do seu 

prazo de validade de 360 dias; IV - do atestado veterinário de ausência de 
sinais clínicos de doenças infecto contagiosas; V – e demais documentos 

zoossanitários e fiscais que se fizerem necessários, exigidos pela legislação 

sanitária animal pertinente. 
 

 

 
 

 




