CONVIDAM

9ª Etapa RANKING FCH 2021
Encerramento 2020 e 2021

09 ,10 e 11 de
Dezembro de 2021
Centro Equestre Leme
PROTOCOLO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A PORTARIA
CONJUNTA SES/FESPORTE Nº 1016 DE 13 DE SETEMBRO DE 2021

Transmissão ao vivo:

Estabulagem Gratuita (ver item 17.1)

PROTOCOLO DE SEGURANÇA SANITÁRIA – COVID 19 – PORTARIA CONJUNTA
SES/FESPORTE Nº 1016 DE 13 DE SETEMBRO DE 2021

1.

Não será permitida a entrada de público e acompanhantes, exceto se atleta menor de idade (2
adultos responsáveis por atleta). O evento será transmitido ao vivo para aqueles que não puderem
estar presentes e o público em geral.

2.

A portaria autorizará o acesso às dependências do Centro Equestre Leme apenas para pessoas
devidamente cadastradas (atletas inscritos em provas, instrutores, colaboradores, oficiais de prova e
integrantes da organização), observado o quadro de horários de abertura de portões.

3.

Controle de fluxo – permitir a entrada conforme quadro de horários de abertura de portões e orientar
a saída em até 30 minutos após o término da prova.

4.

As pessoas autorizadas a ingressar no Centroi Equestre Leme serão identificadas com pulseira em
sua primeira entrada para agilizar o processo de triagem de entrada no dia seguinte; caso a pulseira
danifique, o atleta deverá apresentar a pulseira danificada para substituição.

5.

Suspensão das atividades da escola de equitação durante a realização do evento.

6.

Verificação da temperatura antes do ingresso nas dependências do Cenntro Equestre Leme.

7.

Proibir o acesso daqueles que acusarem temperatura superior a 37,8ºC.

8.

Será fiscalizado e exigido para fins de permanência no Centro Equestre Leme o uso de máscara
nasdependências da entidade.

9.

Observar o distanciamento social de 1,5 metros (um metro e meio) entre as pessoas.

10. Disponibilizar álcool para higienização das mãos.
11. Demarcação de locais para acomodar e organizar o distanciamento social entre as pessoas.
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O CÓDIGO DE CONDUTA DA “FEI” PARA O BEM ESTAR DO CAVALO

A Federação Equestre Internacional (FEI) requer a adesão de todos os envolvidos no esporte equestre
internacional a este Código de Conduta e que reconheçam e aceitem que o bem-estar do Cavalo deve ser
supremo a qualquer tempo e nunca estar subordinado a qualquer influência competitiva ou comercial.
1. Em todas as etapas durante a preparação e o treino de Cavalos de Competição, o bem-estar deve ter
precedência sobre todas as outras demandas. Isso inclui boa gestão do Cavalo, métodos de treino,
ferrageamento e arreios, e transporte.
2. Cavalos e Atletas têm de estar entrosados, condicionados e saudáveis antes de serem autorizados a
competir. Isso abrange uso de medicamentos, intervenções cirúrgicas que possam ameaçar o bem-estar ou a
segurança, prenhez das éguas e o mau uso das ajudas.
3. Os concursos não devem prejudicar o bem-estar do Cavalo. Isso envolve uma atenção especial às áreas
de competição, piso, condições atmosféricas, estabulamento, segurança das instalações e condicionamento
do cavalo para viajar depois do concurso.
4. Todos os esforços devem ser feitos para garantir aos Cavalos cuidados adequados depois das competições
e que sejam tratados humanamente quando as suas carreiras esportivas encerrarem. Isso inclui tratamento
veterinário adequado, tratamento das lesões de competição, eutanásia e aposentadoria.
5. A FEI insiste que todos os envolvidos no esporte devem obter o mais alto nível de formação nas suas áreas
de competência relevantes ao cuidado e gerenciamento do Cavalo de Competição.
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PROGRAMA
O Centro Equestre Leme e a Federação Catarinense de Hipismo têm o prazer de convidar atletas filiados
de todas as Entidades Catarinenses, de outras Federaçõese admiradores do hipismo para participarem da 9ª
Etapa do Ranking da FCH 2021, a se realizar nos dias 09,10 e 11 de Dezembro de 2021, na cidade de
Joinville – Santa Catarina.

1.

GENERALIDADES:
1.1.
1.2.
1.3.

EVENTO:
DATA:
LOCAL:

9ª Etapa do Ranking da Federação Catarinense de Hipismo
09,10 e 11/12/2021
CELEME – Centro Equestre Leme

2.

ENTIDADE ORGANIZADORA:
Celeme - Centro Equestre Leme
Estrada do Oeste 2000 Rio Bonito – Pirabeiraba – Joinville - SC
Telefone: 47 3435-2937
E-mail: Hipismo.leme@terra.com.br

3.

ENTIDADE SUPERVISORA:
FCH – Federação Catarinense de Hipismo
Rodovia Antônio Heil, Km 29,5 n.33 Sala 4
Centro – Brusque – SC
Telefone: 47 99964-2098
Site: www.fch.com.br
E-mail: fch@fch.com.br

4.

PRESIDENTES DO CONCURSO:
Presidente da FCH: Sr. Cláudio Gastão da Rosa Filho
Presidente do CELEME: Vinicius Ismael Travessini Leme
Diretoria de Hipismo do Celeme:Sr. Edson Olivio Leme
Sra: Cleide Travessini Leme

5.

COMISSÃO DE EVENTOS:
Sr. Sebastião da Silva
Sr. Edson Olivo Leme
Sra Cleide Travessini Leme
Sra. Andrielli da Luz
Sr. Rafael Lindner Dias
Sr,. Fernando Leite
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6.

SECRETARIA:
Sra. Andrielli da Luz

7.

APOIO E ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA: Sr. Wallace Vinicius Soares dos Santos
ATENÇÃO:
Deverá ser respeitada a orientação por parte do CELEME no que tange o estacionamento dos
caminhõesnas áreas mapeadas pela organização do Evento.

8.

JURI DE CAMPO:
Presidente do Júri:

Sra. Elaine Zander (SP)

Membros:

Sra. Carla Regina Ludvig
Sra.Luciana Heinzelmann
Sr. Carlos Werner Heinzelmann

9.

Delegado Técnico:

Sr. Sebastião Francisco da Silva

Cronometragem:

Sr. Heitor Baciela (PR)

COMISSÁRIOS:
Comissário-Chefe:

10.

DESENHADOR DE PERCURSO:
Titular:

11.

Sr. Ricardo Casale

Sr. Carlos Alberto Faria Raposo Lopes

JURI DE APELAÇÃO:
Será composto pelos chefes de equipes presentes, sob a presidência de um de seus representantes.

12.

VETERINÁRIO DO CONCURSO:
Dr. João Luiz dos Santos CRMV – SC-01259-VP
Telefone: (47) 99985-4372
As despesas decorrentes de todo e qualquer serviço, consulta, atendimento ou medicamento
veterinário serão de responsabilidade do proprietário e/ou responsável pelos animais.

13.

AMBULÂNCIA:
Transvida

14.

FERRADOR DE PLANTÃO:
Sr. João M. Pacheco da Silva
Telefone: (47) 99984-3372
As despesas decorrentes de todo e qualquer serviço de ferrador serão de responsabilidade do
proprietário e/ou responsável pelos animais.
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15.

CATEGORIAS E ALTURAS EM DISPUTA:
Série Manejo Vara no Chão e Aberta;
Série Escola C 0,40m e Aberta;
Série Escola B 0,60m e Aberta;
Série Escola A 0,80m e Aberta;
Série Aspirante 0,90m e Aberta;
Série Preliminar 1,00m - Cavalos Novos 4 anos, Minimirim, Jovem Cavaleiro B, Amador B, Máster B e
Aberta;
Série Intermediária 1,10m - Cavalos Novos 5 anos, Pré-Mirim, Jovem Cavaleiro A, Amador A, Máster
A e Aberta;
Série Principal B 1,20m - Cavalos Novos 6 anos, Sênior, Mirim, Jovem Cavaleiro, Amador, Máster e
Aberta;
Série Principal A 1,30m - Cavalos Novos 7 anos, Sênior, Júnior, Pré-Júnior, Jovem Cavaleiro Top,
Amador Top, Máster Top, e Aberta;
Série TOP 1,40m - Cavalos Novos 8 anos, Sênior, Young Rider, Júnior e Aberta.

Cavalos Novos BH entre 04 e 08 anos poderão saltar fora da sua altura como "schooling”.

Serão aceitas participações exclusivamente de conjuntos filiados a uma das federações
nacionais.
Em até quarenta minutos ANTES DE ENTRAR EM PISTA os atletas devem providenciar suas
filiações junto a Secretaria da FCH de plantão na prova.
16.

REGULAMENTAÇÃO:
O presente evento será regido pelos regulamentos abaixo, todos em sua última versão:
Regulamento Geral da CBH;
Regulamento de Salto da CBH;
Regulamento 2021 da FCH;
Regulamento Veterinário da CBH;
Diretrizes Técnicas em vigor da FCH;
Além de todas as modificações dos regulamentos citados, publicadas pelas respectivas entidades.

17.

INSCRIÇÕES:
17.1. Prazos:
As Entidades e Atletas convidados deverão confirmar as inscrições através do encaminhamento de
relação por e-mail para a FCH e CELEME até o dia 01 de Dezembro de 2021, às 18h00min, contendo:
nomecompleto do atleta, entidade, Federação, altura e categoria que irá disputar e nome(s)
do(s) equino(s). O e-mail deverá ser encaminhado para hipismo.leme@terra.com.br
com cópiapara: fch@fch.com.br
Atletas de fora de Santa Catarina precisam preencher a ficha de inscrição anexa e encaminhar com
comprovante de pagamento.
É de responsabilidade de todos os concorrentes a correta inscrição nas alturas/categorias em
disputa.

ATENÇÃO: SOMENTE POR EMAIL SERÃO ACEITAS AS INSCRIÇÕES E
COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, TODAS AS INSCRIÇÕES SERÃO CONFIRMADAS MEDIANTE
PAGAMENTO.
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Dados para pagamento das inscrições, quarto de sela:

VLM Serviços e Eventos Ltda
Bradesco

Agência nº 0878

Conta Corrente nº 36267-0

CNPJ (chave PIX) nº 41.914.768/0001-58
ATENÇÃO: TODA INSCRIÇÃO FEITA E PAGA ATÉ DIA 01/12/2021 TERÁ

ESTABULAGEM GRATUITA

DIREITO A UMA
, APÓS ESSA
DATA ESTARÃO SUJEITOS A DISPONIBILIDADE DE BAIAS.
OBS.: Limite de baias PARA O EVENTO 112 (PRIORIDADE SERÁ POR ORDEM
DE CHEGADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES).
Solicitamos atenção no sentido do cumprimento das datas para que possamos melhor dispor nossa
estrutura de estabulagem para os equinos.
17.2. Da filiação dos atletas e animais para participação nas provas do ranking:
Informamos que, de acordo com o Regulamento da FCH 2021, todos os conjuntos devem filiar-se
a Federação Catarinense de Hipismo para participar das provas oficiais promovidas pela FCH
na temporada 2021.
Contato da FCH para maiores informações: Sra. Nicole Schlosser WhatsApp (47) 99964-2098
e-mail fch@fch.com.br
17.3. Valores das inscrições:
Categoria

Altura

Valor

Cavalos Novos

Todas as
Séries

130,00

Manejo Varinha no Chão e
Aberta

0,00m

140,00

Escola C e Aberta

0,40m

140,00

Escola B e Aberta

0,60m

160,00

Escola A e Aberta

0,80m

160,00

Aspirante e Aberta

0,90m

200,00

Série Preliminar e Aberta

1,00m

200,00

Série Intermediária e Aberta

1,10m

220,00

Série Principal “B” e Aberta

1,20m

220,00

Série Principal “A” e Aberta

1,30m

220,00

Série TOP e Aberta

1,40m

220,00

Todas as
Séries

400,00

Quarto de Sela

A taxa de quarto de sela após 01/12/2021, paga e não utilizada (não comparecimento ao
evento) não será devolvida, sob toda e qualquer argumentação.
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17.4. Forfaits:
Forfaits comprovados mediante apresentação de atestado médico/veterinário asseguram aos
concorrentes tão somente o direito de restituição da taxa de inscrição. Os valores das taxas de
estabulagem e/ou quarto de sela não serão restituídos.
17.5. Estabulagem e Quarto de Sela:
Só serão efetuadas as reservas de cocheiras e quarto de sela, mediante a apresentação do
comprovante de pagamento das inscrições opagas até 01/12/2021
A liberação das cocheiras para acomodação dos equinos, só será permitida após apresentação do
comprovante de pagamento ao Gerente Operacional.
As orientações do Gerente Operacional deverão ser expressamente seguidas para acomodação dos
equinos e organização dos quartos de sela.
A alimentação dos animais será de responsabilidade dos respectivos proprietários e/ou responsáveis,
devendo ser trazido balde próprio para os animais sob seus cuidados.
Os Animais não estabulados no CELEME e que forem participar das provas, não terão direito a
utilizaçãode baias para descanso.

17.6. Acomodações e alimentação:
As acomodações e alimentação dos concorrentes não estão inclusas nos valores das inscrições,
devendo ocorrer por conta própria (sugestão: Hoteis oficiais do concurso, dados constam neste
programa).
Para as acomodações dos tratadores e motoristas que ficarem alojados em quartos de sela
(previamente reservado), estes deverão trazer colchões e roupa de cama. Tais profissionais deverão
estar devidamente uniformizados e preferencialmente identificados. Quanto à sua alimentação, deverá
ocorrer por conta própria.
17.7. Recursos:
Todos os recursos, para que sejam válidos, devem ser apresentados somente por escrito e estarem
acompanhados do valor correspondente ao dobro do valor da inscrição.
18.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL:
A Federação Catarinense de Hipismo, o Centro Equestre Leme e seus organizadores, a Equipe de
Oficiais e Auxiliares do evento, não se responsabilizam por quaisquer acidentes ou prejuízo sofrido ou
provocado por concorrentes voluntários ou por seus animais, durante a realização do concurso ou no
transporte. Sugerimos a contratação particular de seguro de vida e seguro contra terceiros.
O Centro Equestre Leme não se responsabiliza por quaisquer prejuízos que venham a ter, ocorridos
nas dependências do clube, por consequência de roubos ou furtos.

19.

CARACTERÍSTICAS DA PISTA:
19.1.
19.2.

Pista de Prova: Areia, a céu aberto, 95m x 50m.
Pista de Distensão: Areia, a céu Aberto, 50m x 30m

Pg 8/23

20.

ESPECIFICAÇÕES:
20.1.

Ordem de Entrada:

1º dia (09/12 – Quinta):
2º dia (10/12 – Sexta):
dia.
3º dia (11/12 – Sábado)

Sorteio.
Sorteio e Ordem inversa da classificação das alturas que paticiparam do 1º
Ordem inversa da classificação do 1º e 2º dia.

O Júri de Campo poderá ajustar a Ordem de Entrada, se possível, visando possibilitar um intervalo
igual ou superior a dez concorrentes para os casos de concorrentes que participarem do evento com
mais de um cavalo e casos de cavalos que tiverem mais de uma participação.
20.2.

Entrada e Saída dos Animais:

O horário de trânsito de animais se inicia às 08h00min e termina às 18h00min, sendo permitido o
acesso a partir do dia 08 de Dezembro de 2021. No domingo, dia 12 de outubro, os encarregados do
CELEME estarão à disposição de todos até as 12:00 horas. Todos os proprietários e/ou responsáveis
pela entrada, estada e saída dos animais deverão obedecer a estas normas, para seu próprio conforto.
Movimentações fora desta previsão deverão ser informadas e acordadas com a Secretaria do
Evento.
20.3.

Uniformes:

Os concorrentes deverão apresentar-se, durante os reconhecimentos de pista, apresentações e
cerimônias de premiação, devidamente uniformizados de acordo com a Regulamentação de Provas
Oficiais 2021 da FCH. O uso da casaca é obrigatório, salvo quando previamente dispensado e
comunicado pelo Júri de Campo.
Cada escola poderá ter uniforme de competição diferente, sendo facultativo o uso da casaca nesta
categoria. Será, porém, observado o uso de capacete com queixeira ou jugular e botas hípicas, além
de camisas com predominância de cores claras e culotes brancos ou beges.

Durante o evento, o uso de capacete é obrigatório a partir do momento em que o cavaleiro/amazona
estiver montado (a), em qualquer circunstância.
O uso de máscaras por atletas somente é dispensado a partir do momento que estiverem montados.

20.4.

Propaganda e Publicidade em Concorrentes e Animais:

Os concorrentes estão autorizados a portar a logomarca de seus patrocinadores na manta de sela de
seus animais, conforme regulamentação da CBH.

A Comissão Organizadora se reserva ao direito de, a seu critério, apresentar capas com logomarcas
dos patrocinadores do Evento, para que os animais classificados nas provas utilizem.
Caso solicitado será obrigatório o uso das referidas capas.
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20.5. Exigências Veterinárias:
É obrigatória:


A apresentação do passaporte Estadual e/ou Nacional com as devidas anotações das vacinas
contra encefalomielite e influenza equina (semestral).



A apresentação do atestado negativo contra Anemia Infecciosa Equina – AIE.



A apresentação do atestado negativo para mormo.



A apresentação de GTA (Guia de Trânsito Animal).



De acordo com a Circular Veterinária 001/2010 da Federação Catarinense de Hipismo, acatando
resolução da CBH, todos os equinos participantes de provas de hipismo, em todas as suas
modalidades, que sejam regulamentadas pela FCH/CBH deverão portar o CHIP eletrônico de
identificação.

Os passaportes dos cavalos deverão ser entregues à comissão veterinária quando da entrada dos
animais ao local do torneio, para verificação administrativa e sanitária, sob pena das multas
regulamentares.
NÃO SERÁ PERMITIDA A ENTRADA DE ANIMAIS NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO EQUESTRE
LEME, QUE NÃO ATENDEREM AS EXIGÊNCIAS VETERINÁRIAS.
Atletas, instrutores, tratadores e proprietários deverão estar atentos quanto à utilização de boleteiras,
de acordo com a regulamentação da FEI.
Todos os equinos estarão sujeitos a eventuais exames de sensibilidade e/ou antidoping durante o
evento.
21.

PREMIAÇÃO:
21.1.

Medalhas:





21.2.

Categoria Manejo Vara no Chão: Para todos os participantes que completarem o percurso;
Categorias Escola (todas as séries): Por dia de prova, até a 6ª Colocação;
Demais Categorias: Por dia de prova, por categoria para 30% dos inscritos, limitadas até
a 3ª colocação.
Não serão premiados os resultados da categoria Aberta nas provas de Escola

Troféu :








Para os conjuntos campeão e vice-campeão pela somatória de pontos conquistados nos
dois dias de provas das séries de 0,40 m até 1,40 m, categorias agrupadas.
Participações abertas e schooling não concorrem ao troféu.
Para receber o troféu a participação nos dois dias de provas é obrigatória.
A pontuação será atribuída pelo critério da Contagem Olímpica, por dia, considerando o
número de participantes do primeiro dia.
Na ocorrência de empates nos resultados das provas será atribuída a média do total de
pontos conquistados pelos concorrentes empatados.
Desistentes e eliminados recebem um ponto pela participação.
Caso ocorra empate na somatória dos pontos dos dois dias de prova, será
considerado como critério de desempate o melhor resultado do primeiro dia.
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21.5.

Observações:
O Concorrente que não comparecer montado e devidamente uniformizado à premiação da
prova, salvo por motivo justificado e com consentimento do Júri de Campo, perderá toda a
premiação e os pontos do Concurso.
Caso solicitado, será obrigatória a apresentação de Documento de Identidade (a qualquer
momento) para comprovação da idade dos atletas e dos cavalos novos
Os concorrentes que, no decorrer do concurso, resolverem trocar de série, poderão fazê-lo,
devendo pagar nova taxa de inscrição equivalente às provas que irão disputar. Nesta
circunstância serão incluídos na ordem de entrada como 1-A, 1-B. Conforme previsto no
Regulamento de Provas Oficiais 2021 da Federação Catarinense de Hipismo.
Para participação de mesmo atleta ou mesmo animal em mais de uma altura por dia deverá
ser observado o Regulamento de Provas Oficiais 2021 da FCH.
Cavalos Novos BH entre 04 e 08 anos poderão saltar fora da sua altura como "schooling”.
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22.

OUTRAS INFORMAÇÕES.
22.1 OPÇÕES DE HOSPEDAGEM

Rua XV de Novembro, 2075 - Fone: (47) 3433-5033
e-mail: joinville@lecanard.com.br

O hóspede do HOTEL LE CANARD JOINVILLE tem à sua disposição
apartamentos modernos e confortáveis.
O HOTEL está localizado em Joinville, na entrada principal da cidade na Rua XV de Novembro, com fácil
acesso pela BR 101, a 2 minutos do centro, a 20 minutos do aeroporto e a 5 minutos da EXPOVILLE, com
acesso facilitado para Florianópolis ou Curitiba.
Com construções harmoniosas o HOTEL LE CANARD JOINVILLE tem tudo o que você precisa para uma
hospedagem tranquila através da modernidade, praticidade e hospitalidade.
CONDIÇÕES GERAIS DE RESERVA:
 Café da manhã servido das 06:30hs as 10:00hs no coffee shop
 Check-in 13:30h / check-out 12h *. Reservas com entrada antes das 12h, será cobrado
early check-in
 Após as 12h será cobrado late check-out, após 18h nova diária
 É proibido fumar nos apartamentos, sendo passível de multa no valor de 50% da
diária aplicada no período
POLÍTICA PARA HOSPEDAGEM DE CRIANÇAS:
 Crianças até 06 anos de idade são isentas do pagamento da hospedagem, se
acomodada no
 mesmo apartamento dos pais;
 Menores deverão apresentar documentação no momento do check-in;
 Para crianças de 6 a 12 anos, será cobrado o valor da cama extra;
 Menor desacompanhado dos pais será obrigatório à apresentação da autorização
devidamente reconhecida em cartório.
POLÍTICA DE CANCELAMENTO:
 Reservas com garantia de noshow
Benefícios inclusos na hospedagem:
 TV a cabo;
 Café da manhã;
 Estacionamento cortesia;
 Acesso a internet wireless,
 Cofre no apartamento;
 Academia profissional 24h;
 Frigobar;
 Ar condicionado split quente e frio;
 Room service.
 Secador de cabelo;
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23. DA CESSAO DOS DIREITOS DE IMAGEM
O presente Termo de Adesão também tem como objeto a autorização, mediante licença, do uso de imagem
do PARTICIPANTE.
Parágrafo 1º – O PARTICIPANTE declara ser o único detentor de todos os direitos patrimoniais e morais
referentes à imagem cuja licença de uso é objeto do presente Termo de Adesão. Os pais ou responsáveis
autorizam a utilização da imagem do PARTICIPANTE, nos termos da Lei e deste Termo de Adesão.
Parágrafo 2º – A licença concedida neste Termo de Adesão abrange somente o uso especificado nas
cláusulas seguintes.
Parágrafo 3º – As imagens licenciadas neste Termo de Adesão consistem em fotografias do evento,
gravações em vídeo dos comitês, elaboração de vídeo do evento, transmissão ao vivo das provas pela
internet, dentre outras inclusas na Lei 9.610/98.
Parágrafo 4º – A FCH, o CELEME e os prestadores de serviço se comprometem a utilizar a imagem do
PARTICIPANTE somente para os seguintes fins específicos de publicidade do evento, divulgação do evento
e confraternização, ressalvando-se que as pistas individuais de cada cavaleiro/amazona estarão disponíveis
para aquisição de qualquer interessado.
Parágrafo 5º – As imagens serão veiculadas pela FCH, o CELEME e os prestadores de serviço
somente nosseguintes tipos de mídia: impressa, televisionada, virtual e outras.
Parágrafo 6º – A presente licença autoriza a FCH, o CELEME os prestadores de serviço a exibir as
imagens em todo o território nacional e internacional.
Parágrafo 7º – A FCH, o CELEME e os prestadores de serviço não se responsabilizam pelo uso indevido
das imagens, cuja licença é objeto do presente instrumento, captadas por terceiros em exibições e/ou
reproduções ocorridas de acordo com as especificações estabelecidas neste Termo de Adesão. Ao
promoverem a inscrição no evento, os cavaleiros/amazonas e/ou seus responsáveis legais, autorizam a
FCH, o CELEME e os prestadores de serviço a utilizarem as imagens na forma descrita neste Termo de
Adesão.
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24.

PROGRAMAÇÃO TÉCNICA
Quinta – 09/12/2021

13h00min: Abertura dos portões para participantes das provas 01 a 04
13:30min: Reconhecimento de pista da prova 01
13:50min: Início da prova.
Prova 01 – Série Intermediária 1,10m
- Altura: 1,10m x 1,30m, Velocidade: 350 m/min
- Ao Cronômetro com desempate posterior, Tab. A, Art. 238.2.2 CBH
- Categorias: Pré-Mirim, Jovem Cavaleiro A, Amador A, Máster A e Aberta.
**************************************************************************
- Faixa de Tempo com Tempo Ideal Aberto, Tab. A, Art. 238.5.2.3 CBH
- Categoria Cavalos Novos 5 anos

A seguir : Reconhecimento de pista das provas 02, 03 e 04 :
Não antes das 15:00 horas.
Prova 02 – Série Principal B 1,20m
- Altura: 1,20m x 1,40m, Velocidade: 350 m/min
- Ao Cronômetro com desempate posterior, Tab. A, Art. 238.2.2 CBH
- Categorias: Sênior, Mirim, Jovem Cavaleiro, Amador, Máster, Cavalos Novos 6 anos e Aberta.

Prova 03 – Série Principal A 1,30m
- Altura: 1,30 x 1,50m, Velocidade, 350 m/min
- Ao Cronômetro com desempate posterior, Tab. A, Art. 238.2.2 CBH
- Categorias: Sênior, Júnior, Pré-Júnior, Jovem Cavaleiro Top, Amador Top, Máster Top, Cavalos Novos 7
Anos e Aberta.

Prova 04 – Série TOP 1,40m
- Altura: 1,40m x 1,60m, Velocidade: 350 m/min
- Ao Cronômetro com desempate posterior, Tab. A, Art. 238.2.2 CBH
- Categorias: Sênior, Young Rider, Júnior, Cavalos Novos 8 anos e Aberta.
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Sexta 10/12/2021
07:00 h: Abertura dos portões para entrada dos concorrentes das provas 05, 06, 07, 08.
07:40min: Reconhecimento de pista das provas 05 e 06
08h00min: Início das provas
Prova 05 – Série Manejo Vara no Chão e Aberta
- Altura: Vara no chão. Velocidade: 275 m/min
- Faixa de Tempo com Tempo Ideal Aberto, Tab. A, Art. 238.5.2.3 CBH

Prova 06 – Série Escola C 0,40m e Aberta
- Altura: 0,40m. Velocidade: 300 m/min
- Faixa de Tempo com Tempo Ideal Aberto, Tab. A, Art. 238.5.2.3 CBH

A SEGUIR - RECONHECIMENTO PROVAS 07 E 08. Não antes de 08:30 horas.

Prova 07 – Série Escola B 0,60m e Aberta
- Altura 0,60m x 0,80m. Velocidade: 325 m/min
- Faixa de Tempo com Tempo Ideal Aberto, Tab. A, Art. 238.5.2.3 CBH

Prova 08 – Série Escola A 0,80m e Aberta
- Altura 0,80m x 1,00m. Velocidade 350m/min
- Faixa de Tempo com Tempo Ideal Aberto, Tab. A, Art. 238.5.2.3 CBH

A SEGUIR - RECONHECIMENTO PROVAS 09 E 10. Não antes de 10:00 horas.

Prova 09 – Série Aspirante 0,90m e Aberta
- Altura: 090m x 1,10, Velocidade: 350 m/min
- Faixa de Tempo com Tempo Ideal Aberto, Tab. A, Art. 238.5.2.3 CBH

Prova 10 – Série Preliminar 1,00m
- Altura: 1,00m x 1,20m, Velocidade: 350 m/min
- Faixa de Tempo com Tempo Ideal Aberto, Tab. A, Art. 238.5.2.3 CBH
- Categorias: Minimirim, Jovem Cavaleiro B, Cavalos Novos 4 anos
**************************************************************************
- Ao Cronômetro, Tab. A, Art. 238.2.1 CBH
- Categorias: Amador B, Máster B e Aberta
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A SEGUIR - RECONHECIMENTO PROVAS 11 e 12. Não antes de 12:00 horas.

Prova 11 – Série Intermediária 1,10m
- Altura: 1,10m x 1,30m, Velocidade: 350 m/min
- Ao Cronômetro, Tab. A, Art. 238.2.1 CBH
- Categorias: Pré-Mirim, Jovem Cavaleiro A, Amador A, Máster A e Aberta.
**************************************************************************
- Faixa de Tempo com Tempo Ideal Aberto, Tab. A, Art. 238.5.2.3 CBH
- Categoria Cavalos Novos 5 anos

Prova 12 – Série Principal A 1,30m
- Altura: 1,30 x 1,50m, Velocidade, 350 m/min
- Ao Cronômetro, Tab. A, Art. 238.2.1 CBH
- Categorias: Sênior, Júnior, Pré-Júnior, Jovem Cavaleiro Top, Amador Top, Máster Top,

Cavalos Novos 7 Anos e Aberta.
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SÁBADO 11/12/2021
07h00min: Abertura dos portões para entrada dos concorrentes das provas 13 a 14
07h40min: Reconhecimento de pista das provas 13 a 14
08h00min: Início das provas
Prova 13 – Série Manejo Vara no Chão e Aberta
- Altura: Vara no chão. Velocidade: 275 m/min
- Faixa de Tempo com Tempo Ideal Aberto, Tab. A, Art. 238.5.2.3 CBH.

Prova 14 – Série Escola C 0,40m e Aberta
- Altura: 0,40m. Velocidade: 300 m/min
- Faixa de Tempo com Tempo Ideal Aberto, Tab. A, Art. 238.5.2.3 CBH

A SEGUIR - RECONHECIMENTO PROVAS 15 E 16. Não antes de 08:30 horas.

Prova 15 – Série Escola B 0,60m e Aberta
- Altura 0,60m x 0,80m. Velocidade: 325 m/min
- Faixa de Tempo com Tempo Ideal Aberto, Tab. A, Art. 238.5.2.3 CBH

Prova 16 – Série Escola A 0,80m e Aberta – Copa das entidades – Prova por equipes.
- Altura: 0,80m x 1,00m. Velocidade: 350m/min
- Faixa de Tempo com Tempo Ideal Aberto, Tab. A, Art. 238.5.2.3 CBH
A SEGUIR - RECONHECIMENTO PROVAS 17 E 18. Não antes de 10:00 horas.

Prova 17 – Série Aspirante 0,90m e Aberta
- Altura: 090m x 1,10, Velocidade: 350 m/min
- Faixa de Tempo com Tempo Ideal Aberto, Tab. A, Art. 238.5.2.3 CBH

Prova 18 – Série Preliminar 1,00m
- Altura: 1,00m x 1,20m, Velocidade: 350 m/min
- Faixa de Tempo com Tempo Ideal Aberto, Tab. A, Art. 238.5.2.3 CBH
- Categorias: Minimirim, Jovem Cavaleiro B, Cavalos Novos 4 anos
**************************************************************************
- Ao Cronômetro, Tab. A, Art. 238.2.1 CBH
- Categorias: Amador B, Máster B e Aberta
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A SEGUIR - RECONHECIMENTO PROVAS 19 E 20. Não antes de 12:00 horas.

Prova 19 – Série Principal B 1,20m
- Altura: 1,20m x 1,40m, Velocidade: 350 m/min
- Ao Cronômetro, Tab. A, Art. 238.2.1 CBH
- Categorias: Sênior, Mirim, Jovem Cavaleiro, Amador, Máster, Cavalos Novos 6 anos e Aberta.

Prova 20 – Série TOP 1,40m
- Altura: 1,40m x 1,60m, Velocidade: 350 m/min
- Ao Cronômetro, Tab. A, Art. 238.2.1 CBH
- Categorias: Sênior, Young Rider, Júnior, Cavalos Novos 8 anos e Aberta.

A SEGUIR – RECONHECIMENTO PROVA SHOW CARRO-CAVALO

REGULAMENTO DA PROVA CELEME ano 2021 CARRO/CAVALO
Art. 1 –Para participar da prova deverá ser inscrita uma dupla, formada por um cavaleiro/amazona e um
(uma) motorista.
-Parágrafo Primeiro – Os competidores menores devem ter idade mínima de 10 anos e mais de 1,50cm de
altura, conforme legislação brasileira vigente, para que possam ser conduzidos no banco da frente do veículo.
Parágrafo Segundo – Todos os participantes deverão assinar termo de responsabilidade. Em caso de competidor
menor de idade, o termo deverá ser assinado pelos pais ou responsáveis, autorizando o menor a participar da
prova.
Art. 2 – O valor da inscrição será de R$ 250,00(Duzentos e Cinquenta Reais).
-Parágrafo primeiro: A prova só será realizada se houver um numero mínimo de vinte e cinco inscrições;
-Parágrafo segundo: Cada inscrição equivale a uma dupla, sendo um cavaleiro/amazona e um motorista.
ART. 3 - O integrante da dupla que conduzirá o veículo deverá ter, obrigatoriamente, Carteira Nacional de
Habilitação (CNH), que deve ser apresentada na Secretaria no ato da inscrição.
Art. 4 – O número de participações de cada integrante é livre, podendo inscrever-se tanto como motorista
quanto como cavaleiro, porém, não serão aceitas duas inscrições da mesma dupla, nas mesmas funções;
Art. 5 – Cada Cavalo só poderá participar no maximo 3 vezes na mesma altura e ou em allturas alternadas,
desde que seja com cavaleiro/amazona diferentes.
-Paragrafo primeiro: A participaçao do equino na prova show, não contará para o numero de participação
por dia de prova, conforme regulamentação de saldo 2021 da FCH.
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Art. 6 – Para efeito de contagem de tempo, o percurso do cavaleiro será julgado ao tempo concedido,
sendo que, no caso do cavaleiro/amazona exceder o tempo concedido, esse excesso de tempo será acrescido a
tempo final da dupla; O percurso do motorista será ao cronômetro, contando a partir do momento em que receber
a bandeirada de partida e termina quando o veículo cruzar a linha de chegada.
Art 7 – Cada inscrição dá direito a uma passada por dupla.
Art. 8 – A prova inicia com o Cavalo. Um dos integrantes da dupla conduzirá o cavalo no percurso prédeterminado e, ao terminar, deverá deixar o animal em local específico, designado pelo Delegado Técnico. Após o
animal ser contido, o (a) participante deverá saltar um obstáculo a pé, dirigir-se ao veículo e sentar-se no banco do
carona.
Parágrafo Primeiro –Se houver derrube do obstáculo a ser saltado a pé, será contado como falta.
Art.9 – Atletas filiados a FCH ATÉ altura de 0,90cm participarão na prova show na altura de 0,70 cm,
altelas filiadas a FCH na altura de 1,00mts e acima, participarão na prova show na altura de 1,00mts.
Art. 10 – O(a) outro(a) integrante da dupla ficará no aguardo do(a) parceiro(a) dentro do veículo, que estará
em local específico designado pelo Delegado Técnico. O mesmo deverá estar ligado, e o(a) participante
deverá estar com o cinto de segurança preso.
Parágrafo Primeiro – O veículo só será autorizado a largar, após ser preso o cinto de segurança do(a)
parceiro(a).
Parágrafo Segundo – Haverá um integrante designado pela Diretoria de Provas que fiscalizará a transição.
Após prender o cinto de segurança, o participante deverá colocar as duas mãos no painel do veículo. Após este
sinal, o Fiscal fechará a porta do carona e o veículo estará autorizado a largar.
Art. 11 – Penalizações:
-Para o cavaleiro:
- Obstáculo derrubado ao saltar, 4 segundos.
- Primeira desobediência, 4 segundos.
-Primeira desobediência, com derrube e/ou deslocamento do obstáculo
correção de tempo 6 segundos. (somente será acrescido tempo no resultado final da dupla se o
cavaleiro, após ter seu tempo corrigido, exceder o tempo concedido).
-Segunda desobediência, erro de percurso ou queda do cavalo - Eliminação
- Exceder o tempo concedido: caso o cavaleiro exceda o tempo concedido esse excesso será
acrescido a tempo final da dupla

-Para o motorista:
– Derrubar o cone ou a bolinha colocada sobreo cone -4 segundos;
-Transpor obstáculos fora da ordem – Eliminação
O resultado final da dupla será a soma do tempo de percurso do motorista, mais suas penalizações e as
penalizações do cavaleiro o tempo do cavaleiro não será considerado, a menos que exceda o tempo concedido.
(percurso motorista + penalizações motorista + penalizações do cavaleiro)
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Art. 12 – A ordem de entrada das duplas será definida por sorteio.
Art. 13 – Serão premiadas as três duplas melhores classificadas:
Paragrafo primeiro – Premiação:
1º lugar – R$ 1.500,00
2º lugar – R$ 800,00
3º lugar – R$ 400,00

Joinville, 08 de Novembro de 2021.

Cláudio Gastão da Rosa Filho
Presidente da FCH

Edson Olivio Leme
Diretor CELEME
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FCH – CELEME

9ª Etapa do Ranking da FCH – Provas Oficiais 2021
09,10 E 11/12/2021 – Joinville – SC
FICHA DE INSCRIÇÃO

Atenção: Sua Entidade/Federação deverá confirmar sua inscrição por e-mail para fch@fch.com.br com
cópia para HIPISMO.LEME@TERRA.COM.BR É obrigatório o preenchimento de


(

todos os campos para a validade da inscrição.
Preferencialmente digite seus dados ou preencha de forma legível.

Verificar preços e prazos no item 17 deste programa.

) Concordo com os termos para cessão de imagem constantes no item 23 do programa da prova.

Amazona/Cavaleiro:
Endereço:
Cidade:
Fone:

Estado:
Cel.:

CEP:

E-mail:

Entidade/Federação do atleta:

Sigla

EQUINOS
Equino 1:

Série/Cat

R$

Equino 2:

Série/Cat

R$

Equino 3:

Série/Cat

R$

Equino 4:

Série/Cat

R$

Equino 5:

Série/Cat

R$

Equino 6:

Série/Cat

R$

Total de Inscrições:
Estabulagens (qtde):

Sub-Total R$:
Quarto de Sela ( ) Sim - ( ) Não

Sub-Total R$:
Total R$:

VALOR TOTAL (Inscrições + Estabulagens + Quartos de Sela)

ESPAÇO PARA COLAR O COMPROVANTE DE DEPÓSITO

VLM Serviços e Eventos Ltda
Bradesco

Agência nº 0878

Conta Corrente nº 36267-0

CNPJ (chave PIX) nº 41.914.768/0001-58
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ANEXO II
O QUESTIONÁRIO ABAIXO DEVE SER RESPONDIDO E ENTREGUE NA PORTARIA DO EVENTO
POR OCASIÃO DE SUA REALIZAÇÃO
9ª Etapa do Ranking FCH 2021 – CELEME – 09,10 E 11/12/2021
(

) Atleta

(

) Júri de campo

(

) Instrutor

(

) Outros

Nome:

CPF:
1. Tem tosse?

(

) Sim

(

) Não

2. Tem febre (temperatura > 37,8°C)?

(

) Sim

(

) Não

3. Tem falta de ar?

(

) Sim

(

) Não

4. Tem dor/irritação da garganta?

(

) Sim

(

) Não

5. Tem dor de cabeça?

(

) Sim

(

) Não

6. Tem dor, secreção nasal/espirros?

(

) Sim

(

) Não

7. Tem dores no corpo/mialgia?

(

) Sim

(

) Não

8. Tem dor nas articulações?

(

) Sim

(

) Não

9. Está com fraqueza anormal?

(

) Sim

(

) Não

10. Tem diarreia?

(

) Sim

(

) Não

11. Tem alteração do olfato?

(

) Sim

(

) Não

12. Esteve em contato nos últimos 14 dias
com caso diagnosticado com COVID-19?

(

) Sim

(

) Não

Assinatura:

Resposta

Ação

Itens 1, 2 e 11 com respostas afirmativas
simultaneamente (altamente sugestiva de
COVID19).

Avaliação clínica, realização de exames de RTPCR.

Itens 1 ou 2 ou 3 ou 11 com respostas afirmativas
isoladamente.

Avaliação clínica e a realização de exames deve
ser fortemente considerada.

Demais itens com respostas afirmativas.

Isoladas: acompanhamento médico.
Mais de uma resposta afirmativa concomitante:
considerar realização de exames.
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