COPA IEB DE FOMENTO – CENTRO HÍPICO MARCO ZERO
IV ETAPA
CENTRO HÍPICO MARCO ZERO – ARAÇOIABA DA SERRA-SP
25 DE NOVEMBRO DE 2017
PROVA QUALIFICATÓRIA - VEL. LIVRE 80KM - 03 ANEIS
Vel. Mínima 12Km/h e Vel. Máxima 16Km/h
***SEM PREMIAÇÃO – SEM CLASSIFICAÇÃO***
VEL. CONTROLADA GRADUADO 40KM - 02 ANEIS
VEL CONTROLADA ABERTA 20KM - 01 ANEL
ENDURINHO
INFORMAÇÕES SOBRE AS INSCRIÇÕES:
- Inscrições através do site do IEB – www.institutoendurobrasil.org
- Data para inscrições: com desconto de 10% sobre o valor da inscrição: até o dia 13/11/17
com o pagamento do boleto para o dia 14/11/17.
- Os sócios do IEB e seus dependentes que estiverem em dia com a semestralidade, terão o
desconto de 15% sobre o valor da inscrição.
- Prazo final para inscrições no site – sem desconto - dia 21/11/2017, com o pagamento do
boleto para o dia 22/11.
LOCAL
Centro Hípico Marco Zero
Endereço: Estrada do Cristóvão, Araçoiaba da Serra/SP
CEP: 13900-271
Telefone: (19) 3817-1956
CHANCELA DA COMPETIÇÃO
Federação Paulista de Hipismo
COMIÇÃO ORGANIZADORA
Instituto Enduro Brasil e Centro Hípico Marco Zero
Júri de Campo – Maria Teresa Garcia
Chefe da Equipe Veterinária – Gerson Acedo Vieira
Cronometragem IEB – Guilherme Almeida e Salim Lahud
Trilhas – Paulo Ricardo Barbério (Cadão)
Ferrador – Julio Cardoso

BRIEFING – 24-11-17 ÀS 18H
Obs.: VELOCIDADE CONTROLADA MARCAR HORÁRIO DE LARGADA JUNTO A
CRONOMETRAGEM COM ANTECEDENCIA LOGO APÓS A INSPEÇÃO VETERINÁRIA
REGULAMENTO DE ENDURO EQUESTRE VELOCIDADE CONTROLADA DA FPH - ANO
2017

PROVA DE VELOCIDADE LIVRE E VELOCIDADE CONTROLADA
DIA 25-11-17-SÁBADO

VELOCIDADE LIVRE CEN-CENYR 1* 80KM – 03 ANÉIS - QUALIFICATÓRIA
* Adulto (peso mínimo 75)
* Young (14 a 21 anos, nascidos entre 1996 a 2003, sem peso mínimo)
* Mirim (10 a 13 anos, nascidos entre 2004 a 2007, sem peso mínimo)
* Distância aproximada – 80km – 03 anéis
* Inspeção veterinária inicial – sexta-feira, 24/11 das 14h às 17h ou no sábado, dia 25/11 das
6h15 às 6h45.
* LARGADA ADULTO: 07h
* LARGADA YOUNG e MIRIM: 07h15
* Frequência Cardíaca: BPM máximo 64 bpm
* Velocidade mínima: 12km/h
* Velocidade máxima: 16km/h
* Valor da inscrição: R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)
* Baia: R$ 200,00 (duzentos reais)
* Tempo para apresentação: até 20 minutos da chegada entre os anéis e até 30 minutos da
chegada do último anel. Descanso Obrigatório: 40 minutos
* Idade mínima para o animal participar desta prova: 06 anos completos
VELOCIDADE CONTROLADA GRADUADO 40KM – 02 ANÉIS
* Adulto (nascidos até 1996, sem peso mínimo)
* Jovem (14 a 21 anos, nascidos entre 1996 a 2003, sem peso mínimo)
* Mirim (10 a 13 anos, nascidos entre 2004 a 2007, sem peso mínimo)
* Distância aproximada – 40Km - 02 anéis
* Inspeção veterinária inicial – sexta-feira, dia 24/11 das 14h às 17h, ou no sábado, dia 25/11
a partir das 07h.
* Início da prova: A partir das 09:00h
* Frequência Cardíaca: BPM máximo 64 bpm
* Velocidade mínima: 08km/h
* Velocidade máxima: 12km/h
* Valor da inscrição: R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)

* Baia: R$ 200,00 (duzentos reais)
* Tempo para apresentação: até 10 minutos da chegada entre anéis e até 10 minutos da
chegada do último anel. Descanso Obrigatório: 40 minutos
* Idade mínima para o animal participar desta prova: 04 anos completos
VELOCIDADE CONTROLADA ABERTA – 01ANEL
* Adulto (nascidos até 1996, sem peso mínimo)
* Jovem (14 a 21 anos, nascidos entre 1996 a 2003, sem peso mínimo)
* Mirim (10 a 13 anos, nascidos entre 2004 a 2007, sem peso mínimo)
* Distância aproximada – 20Km - 01 anel
* Inspeção veterinária inicial – sexta-feira, dia 24/11 das 14h às 17h, ou no sábado, dia 25/11
a partir das 07h.
* Início da prova: A partir das 09:00h
* Frequência Cardíaca: BPM máximo 64 bpm
* Velocidade mínima: 07km/h
* Velocidade máxima: 09km/h
* Valor da inscrição: R$ 220,00 (duzentos e vinte reais)
* Baia: R$ 200,00 (duzentos reais)
* Tempo para apresentação: até 20 minutos da chegada
* Idade mínima para o animal participar desta prova: 04 anos completos
ENDURINHO – Percurso de aprox. 2 km
* Idade mínima para a criança participar: 03 anos completos;
* Obrigatório o acompanhamento de pais ou responsáveis;
* Obrigatório o uso de capacete;
* Permitida a utilização de animais que participaram de provas regulares no mesmo dia;
* Início da prova: 12h00

CONDIÇÕES GERAIS
- Obrigatório o uso de capacete com jugular PARA TODOS QUE ESTIVEREM MONTANDO
no recinto do evento: antes, durante a após o evento (inclusive trinadores e auxiliares),
vestimentas apropriadas par ao hipismo, calçado com salto destacado de no mínimo 12mm
ou o uso de estribo com protetor (gaiola).
- Alteração nos conjuntos inscritos, seja por substituição de cavalos, de cavaleiros ou de
ambos, apenas serão permitidas até o prazo de 2(duas) horas antes da largada.
- Vedado o uso de chicote ou espora para qualquer prova.
- Obrigatória a apresentação de GTA (para tanto será necessário: Atestado negativo de AIE
e Vacinação).
IMPORTANTE: No caso de haver necessidade de tratamento veterinário para o animal
enquanto este permanecer no recinto da prova, toda e qualquer despesa; desde
medicamento até os serviços veterinários correrão por conta do proprietário, sendo da
responsabilidade deste o pagamento diretamente ao veterinário de tratamento.

ENTRADA DOS ANIMAIS
- O Centro Hípico Marco Zero está aberto para receber os animais na sexta-feira dia 24/11, a
partir das 08h.
TEMPERATURA E UMIDADE
Temp. média para novembro: máxima de 26ºC e mínima de 10ºC
Umidade relativa do ar média para maio à tarde: 50%
Relevo: 625m
PREMIAÇÃO
- Antes da premiação, que acontecerá após o término da prova, será realizada uma
apresentação de 8 a 10 animas de enduro para venda, esses serão comercializados na
semana seguinte no Canal Rural.
- Troféus para os três primeiros colocados nas categorias GRADUADO, ABERTA e por
ranking das raças, 4º e 5º medalhas. A entrega dos troféus será no término das provas.
- NÃO HAVERÁ PREMIAÇÃO PARA A CATEGORIA 80KM. PROVA QUALIFICATÓRIA.
- Após a premiação haverá o julgamento na categoria potros/potrancas, na Exposição da
Raça Anglo-Árabe.
HOSPEDAGEM
HOTEL IBIS - SOROCABA
Endereço: Rua Soares Leitão, 290 – Parque Campo Limpo
CEP: 18048-140 - Sorocaba /SP
Telefone: (15) 2101-6300
DADOS PARA O GTA
CNPJ: 07.931.174/0001-17
Nome: Instituto enduro Brasil
Local: Centro Hípico Marco Zero
Código:
Aglomeração:
Cidade: Araçoiaba da Serra
UF: SP
GTA – Responsável Técnico (mapa) Geraldo Fanti. Cel. 11 99794-7514
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pelo site: www.institutoendurobrasil.com.br.
Também poderão ser realizadas na secretaria no dia da prova, assim como a retirada do
jaleco. Informações no e-mail: contato@institutoendurobrasil.com.br, até o dia 22/11, quartafeira.

