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REGRAS E EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS
ENTRADA DE PESSOAS E ANIMAIS
 A sede do Rancho Canabrava estará aberta no sábado, dia 16/04/2022, a partir das 6 horas para entrada
dos cavalos e equipes que participarão das provas.
 Recomendação do uso de máscara para qualquer pessoa que ingressar no evento. Excetua-se apenas o
cavaleiro enquanto montado ou na trilha.
 Cabe aos participantes trazerem máscaras, álcool e demais itens de proteção para seu uso.
 Os cavaleiros deverão levar água para consumo próprio durante o percurso dos anéis.
 Disponibilidade de água para os cavalos a cada 10 Km.
BARRACAS
 As barracas de apoio deverão ser providenciadas pelos competidores e suas equipes e deverão ser
higienizadas com álcool gel ou álcool 70%, pelos grooms;
 Todas as equipes deverão ter um saco de lixo na barraca e no final da prova o lixo deve ser recolhido e
levado com a equipe para um descarte adequado;
 Todas as equipes deverão portar seu próprio material de apoio e de higienização e em hipótese alguma
os materiais deverão ser compartilhados com outras barracas.
VET CHECK
 O cavalo será acompanhado e apresentado durante o exame veterinário pelo cavaleiro e por um
“Groom”. Não será necessário o uso do colete caso o apresentador do animal não seja o cavaleiro.
 Deve ser observada a distância mínima de um metro e meio entre o apresentador do cavalo e o
veterinário responsável pelo exame.
 Caso tenhamos 4 (quatro) conjuntos sendo examinados o 5º (quinto) só poderá entrar na barraca do
exame quando um dos 4 sair. Enquanto isso deverá aguardar dentro da área do Vet-Check afastado dos
locais de exames.
 A entrada e saída do vet serão obrigatoriamente separadas.
FINALIZAÇÃO DA PROVA E RESULTADOS
 O resultado será divulgado online, após o encerramento do evento e durante a cerimônia de Premiação.
 Após a finalização da prova e da cerimônia de premiação, o cavaleiro e sua equipe devem deixar o local
da prova, levando seu lixo e descartes.
 Os resultados estarão disponíveis na mesma página utilizada para a inscrição
https://institutoendurobrasil.com.br/.
COMIDAS E BEBIDAS
 O Rancho Canabrava possui excelente restaurante e lanchonete e estará aberto no dia do evento. São
adotadas e observadas as mesmas regras estabelecidas pelas autoridades públicas locais para esse setor
de comércio.
As equipes poderão (opcional) levar suas bebidas, lanches e comidas as quais devem ser consumidas
apenas na dependência da barraca.
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Programa
ENTIDADES ORGANIZADORAS:
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HIPISMO – CBH
FEDERAÇÃO HÍPICA DE BRASÍLIA - FHBR
COMITÊ ORGANIZADOR
Presidente de Honra: José Arnaldo de Pinho Rodrigues (Dinho)
Federação Hípica de Brasília (FHBr) – Presidente: Almir Antonio Lustosa Vieira
Diretor de Enduro: Fernando Gonçalves Costa
JÚRI DE CAMPO
PRESIDENTE
Ronaldo Bittencourt Filho - BRA (FEI 2*)
MEMBROS DO JÚRI
Eduardo Antonio Guimarães - BRA (FEI 3*)
DELEGADO TÉCNICO
Ronaldo Bittencourt Filho - BRA (FEI 2*)
DIRETOR DE PROVA
Paulo Roberto Zaidan Cabral
CHEFE DOS COMISSÁRIOS
Edésio Ramos Severino - BRA (FEI 3*)
MEMBROS
Cronometragem – Federação Hípica de Brasília e Totem
Planejamento e marcação de trilhas - Federação Hípica de Brasília
Ferrador – Carlos Eduardo P. Vargas
BRA Ambulância - Octavio Galante – Assistência Médica
COMISSÃO VETERINÁRIA
PRESIDENTE
Meryonne Moreira – BRA – CBH - FEI
VETERINÁRIO ESTRANGEIRO
Não Exigido
MEMBROS
Roberto Turato - BRA - CBH
Luis Fernando Varanda – BRA - CBH
Mariana Damazio Rajão – BRA – CBH - FEI
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Cristiane da Silva Pereira – BRA – CBH
Apoio da Universidade de Brasília através do “Gemeq” – Grupo de estudos em Medicina Equina da UNB
Coordenador Dr. Raphael Teixeira dos Santos – BRA - CBH
Veterinário de Tratamento:
Luis Fernando Varanda – BRA - CBH
Veterinária Responsável Técnica do Evento (RT):
Mariana Damazio Rajão – BRA – CBH - FEI
INSCRIÇÕES E TAXAS
Atletas da Categoria Velocidade Livre deverão estar com seu cadastro CBH 2022 válido.
As inscrições deverão ser feitas somente através do site https://institutoendurobrasil.com.br/, até às 18h
do dia 14/04/2022. A confirmação das inscrições dar-se-á após o pagamento à Federação Hípica de Brasília
– PIX CNPJ: 00373217/0001-47. Observar o pagamento individualizado de cada inscrição.

As inscrições realizadas e pagas até o dia 08/04/2022 terão desconto de 10%. As inscrições
realizadas após essa data não terão descontos.
O atleta que conseguir patrocínio para as provas de enduro realizadas no ano de 2022 pela FHBr, terá 50%
do valor do seu patrocínio revertido para a inscrição. O Atleta poderá utilizar esse crédito após o
recebimento do valor total do patrocínio pela FHBr.
Observação: No caso de não comparecimento na competição, será reembolsado 75% do valor da inscrição.
O Valor pago pelas baias (quando houver) NÃO será reembolsado.
BRIEFING (EXPLICAÇÃO SOBRE A PROVA)
Dia 14/04/2022, será realizado Briefing on-line para explicação dos detalhes sobre a competição.
Horário: ás 20:30 horas Local: Restaurante Alpinus no parque da Cidade, Brasília-DF, com transmissão ao
vivo pelos canais da Federação e plataforma Teams.
Link: Será divulgado pelas redes sociais na semana da competição.
HAVERÁ VENDA DE GELO NO LOCAL DA COMPETIÇÃO.
AS EQUIPES QUE DESEJAREM ALUGAR BARRACAS PARA A ETAPA DEVERÃO SE MANIFESTAR ATÉ O DIA
08/04/2022, COM A FEDERAÇÃO.
ENTRADA DOS ANIMAIS
A partir de 16/04/2022, às 6 horas.
ENTREGA DE COLETES
Dia 16/04/2022 no local da prova.
Horário oficial da prova: hora oficial de Brasília – site: www.horacerta.com.br
INSPEÇÃO VETERINÁRIA INICIAL
Velocidade Livre 80 km, 60 km, 40 km, Graduado e Aberta dia 16/04/2022 a partir das 7 horas.
OBRIGATÓRIO
Apresentação de passaporte com anotações de vacina e/ou atestado de vacina de influenza realizada dentro
dos últimos 6 meses antes da prova (16/10/2021).
Observação: Caso a vacina do animal esteja vencida, essa deve ser realizada 15 dias antes da entrada do
animal no evento.
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Apresentação do exame negativo de Anemia Infecciosa Equina e de Mormo, ambos dentro do prazo de
validade.
Guia de Trânsito Animal – GTA – emissão da GTA da propriedade de origem anexo aos exames de AIE,
mormo e atestado de vacinação.
Uso de capacete com jugular e, para os cavaleiros/amazonas que não usam calçados com salto, estribos com
gaiola.
LARGADAS – 16/04/2022
CEN Velocidade Livre 80 km – Adulto e YR – 8 horas
CEN Velocidade Livre 60 km - 9 horas
CEN Velocidade Livre 45 km – 9 h 30
Modalidade Trail Graduado - a partir de 10 horas
Modalidade Trail Aberta - a partir de 10 horas e 30 minutos
Endurinho – A partir das 14:30 horas
MARCAÇÃO DAS TRILHAS
Para marcação das trilhas serão utilizadas fitas, tintas e setas, na cor do anél, indicando a direção. Placas
informando a distância a cada 3 km.
MÉTODO DE CLASSIFICAÇÃO
VELOCIDADE LIVRE
Prova ao cronômetro. O vencedor será o que cruzar a linha de chegada em 1º lugar e seguir o regulamento
de Velocidade Livre da CBH.
REGULARIDADE MODALIDADE TRAIL GRADUADO E ABERTA
 Serão classificados todos os cavalos que concluírem a prova sem serem eliminados no
último exame veterinário realizado após a chegada final.
 Controles de Tempos: Serão considerados “0” (ZERO) pontos, para o cavaleiro que cruzar
a linha do controle de tempo exatamente no seu horário ideal em cada Posto de
Controle – PC, isoladamente, levando-se em consideração HH:MM:SS.
 Será considerado “1” (UM) ponto, para cada segundo atrasado que cruzar a linha de
controle de tempo, em relação ao horário ideal, em cada Posto de Controle – PC,
isoladamente, até o limite de 10 (DEZ) minutos. Após esse limite, perderá fixo 600
(SEISCENTOS) pontos.
 Serão considerados 2 (DOIS) pontos para cada segundo adiantado que cruzar a linha de
controle de tempo, em relação ao horário ideal, em cada Posto de Controle – PC,
isoladamente, até o limite de 5 (CINCO) minutos, a partir desse limite, perderá fixo
600 (SEISCENTOS) pontos.
 Serão considerados 600 (SEISCENTOS) pontos para cada Posto de Controle – PC, que o
concorrente não passar.
CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DA REGULARIDADE TRAIL
 Serão considerados a soma de pontos perdidos em todos os PC’S (postos de Controles).
 O vencedor será aquele que obtiver APROVAÇÂO (qualificação) nos controles veterinários
e o menor número de pontos na soma dos PC’s válidos.
PREMIAÇÃO DA ETAPA
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Cerimônia de premiação no local da prova ao término da competição. Horário previsto para ás 16 horas.
EXAME ANTI-DOPING
Os animais a serem submetidos ao exame antidoping serão escolhidos pela equipe veterinária após o
término da competição.
DADOS PARA EMISSÃO DA GTA
RANCHO CANABRAVA
CNPJ: 00.373.217/0001-47
CODIGO DO ESTABELECIMENTO: 53.000.810.001
CODIGO DO EVENTO (SIDAGRO): 1138
ENDEREÇO: CHÁCARA NÚMERO 46 NÚCLEO RURAL SOBRADINHO I - SOBRADINHO – DF CEP: 73.271-001
BRASÍLIA – DF

PROVAS
VELOCIDADE LIVRE CEN 85 KM
Adulto (nascidos até 2000 - peso mínimo 70 kg com sela)
Young (08 a 21 anos, nascidos entre 2001 a 2014, - sem peso mínimo) Distância: 80 km - 03 Anéis
Frequência Cardíaca: 64 bpm
Tempo máximo para apresentação: 15 minutos nos anéis intermediários e 20 minutos no último anel
Para qualificação de cavalo e cavaleiro: velocidade média máxima de trilha 16 km/h
Valor da Inscrição: R$ 800,00
VELOCIDADE LIVRE CEN 60 Km
Adulto (nascidos até 2000 – sem peso mínimo)
Young (08 a 21 anos, nascidos entre 2001 a 2014, - sem peso mínimo)
Distância aproximada: 60 km - 03 Anéis
Frequência Cardíaca: 64 bpm
Tempo máximo para apresentação: 15 minutos nos anéis intermediários e 20 minutos no último anel
Para qualificação de cavalo e cavaleiro: velocidade média máxima de trilha 16 km/h
Valor da Inscrição: R$ 600,00
VELOCIDADE LIVRE CEN 40 Km
Adulto (nascidos até 2008 – sem peso mínimo)
Young (08 a 21 anos, nascidos entre 2001 a 2014, - sem peso mínimo)
Distância aproximada: 40 km – 02 Anéis
Frequência Cardíaca: 64 bpm
Tempo máximo para apresentação: 15 minutos nos anéis intermediários e 20 minutos no último anel
Para qualificação de cavalo e cavaleiro: velocidade média máxima de trilha 16 km/h
Valor da Inscrição: R$ 400,00
MODALIDADE TRAIL GRADUADO
Adulto (nascidos até de 2003)
Jovem (nascidos entre 2004 e 2014)
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Distância: 40 km - 02 Anéis
Frequência Cardíaca: 64 bpm
Intervalo de 5 minutos para até três conjuntos em cada largada
Tempo máximo para apresentação: 20 minutos no anel intermediário e 20 minutos no último anel
Valor da Inscrição: R$ 400,00
MODALIDADE TRAIL ABERTA
Adulto (nascidos até de 2003)
Jovem (nascidos entre 2004 e 2014)
Distância: 20 km - 01 Anel
Frequência Cardíaca: 64 bpm
Intervalo de 5 minutos para até três conjuntos em cada largada
Tempo máximo para apresentação: 20 minutos
Valor da Inscrição: R$ 220,00
ENDURINHO (CRIANÇAS ATÉ 8 ANOS)
Distância: Será informada no dia da prova
Frequência Cardíaca: 64 bpm
Tempo máximo para apresentação: 20 minutos
Valor da Inscrição: isento

Almir Antonio Lustosa Vieira
Presidente da FHBr

Fernando Gonçalves Costa
Diretor de Enduro da FHBr
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