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 Questionário de avaliação de risco da OMS no contexto do COVID-19; 

 Regras e Exigências Sanitárias Fazenda Nossa Senhora de Lourdes – 

Jaguariúna – SP; 

 Programação Técnica CEN Jaguariúna - 4ª Etapa do Paulistão. 

 

 

 

 

Dada a atual situação da Covid-19, observe que a aprovação do programa pela CBH 

não deve ser tomada como uma garantia absoluta de que o evento definitivamente 

será realizado. A decisão de realização do evento deve ser tomada pelo Comitê 

Organizador e pela Federação Estadual em estreita consulta com as autoridades de 

Saúde Pública Estadual e Municipal. 

É de responsabilidade de cada participante verificar o status do evento antes de 

planejar sua viagem. 

outubro de 2020 



FEDERAÇÃO PAULISTA DE HIPISMO Data Preenchimento
Responsável no Evento pelas Respostas e 

Plano de Ação para Risco da COVID-19

CEN - 4ª ETAPA PAULISTÃO 21/09/2020 Olavo Dante Maciel

Risco adicional de COVID-19 para o evento esportivo Sim (1) / Não (0) Pontos

O evento será realizado em um estado que documentou a 

transmissão local ativa do COVID-19 ?
1 1

O evento será realizado em um único local ou em vários locais / 

cidades / estados?

(local único = 0; vários locais = 1) 

0 0

O evento incluirá participantes  (atletas e espectadores) de 

estados que documentaram a transmissão local ativa do COVID-

19 (difusão comunitária)?

Nota: se o evento não envolver público, esclareça nos comentários 

das perguntas relativas aos espectadores na aba "Check list de 

mitigação para COVID-19".

1 1

O evento incluirá um número significativo de participantes 

(atletas, oficiais ou espectadores) do grupo de risco COVID-19 

(por exemplo, pessoas com mais de 65 anos de idade ou 

portadores de  comorbidades)?

1 1

O evento incluirá esportes considerados com maior risco de 

propagação para o COVID-19 (por exemplo, esportes de contato)?
0 0  

O evento será realizado em local indoor?

(Sim = 1; Não = 0) 
0 0

3

Avaliação de Risco para COVID-19
As perguntas abaixo permitirão aos C.O. e Entidades de Práticas revisar as considerações adicionais específicas ao esporte e, assim, 

informar a avaliação de risco do COVID-19 associado ao seu Evento. Isso ajudará os C.O. a entender e gerenciar qualquer risco 

adicional do COVID-19.

A avaliação de risco deve ser revisada e reavaliada regularmente durante a fase de planejamento e atualizada imediatamente antes 

da transição para a fase operacional, especialmente à luz da natureza em rápida evolução do surto. Deve-se fazer referência às 

últimas orientações técnicas e relatórios de situação no site da OMS.

A avaliação de risco do COVID-19 associada ao Evento deve ser coordenada e integrada à avaliação de risco nacional, estadual e 

municipal do evento anfitrião para a COVID-19. O responsável por preencher o questionário deve incluir informações das autoridades 

locais de saúde pública, consultar as orientações técnicas mais recentes da OMS e garantir que haja uma avaliação atualizada da 

Responda Sim (1) ou Não (0) as seguintes perguntas para determinar uma pontuação de avaliação de risco que 

incorpore fatores específicos para eventos esportivos

Total COVID-19  pontuação de risco
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Topico Consideração chave

Pontos:

Sim / Concluído (2)

Talvez / Em andamento (1)

Não / Não considerado (0)

Comentários

O C.O. e a equipe responsável foram informados sobre as orientações 

mais recentes disponíveis sobre o surto de COVID-19 (recursos 

oficiais da Web disponíveis na OMS, CDC, ECDC, ONU, autoridades 

locais de saúde pública)?

E o C.O. e a equipe envolvida estão comprometidos em seguir as 

orientações disponíveis?

2

O C.O. está ciente dos relatórios diários locais e globais, fornecidos 

pela OMS ou pelas autoridades locais de saúde pública?
2

O CO e a equipe responsável compreendem os riscos e os meios de 

transmissão do COVID-19, as providencias que os participantes do 

evento podem adotar para limitar a propagação, as melhores práticas 

conhecidas (uso de mascara, higiene das mãos, distanciamento 

social, etc.) e com relação as restrições de viagem adotadas por 

diferentes estados que podem afetar o Evento?

2

Foi desenvolvido um plano  de contingência médica para o COVID-19 

durante o evento?
2

O plano de contingência médica inclui informações sobre como os 

participantes devem interagir com o sistema de saúde do municipio 

anfitrião (por exemplo, número de telefone, equipes médicas e 

pontos de primeiros socorros para o evento, sistema de saúde local)?

2

Existe um Coordenador / Equipe responsavel para combate a surtos 

de  COVID-19 no C.O. ou outra estrutura do Evento com funções e 

responsabilidades definidas, coordenando a preparação em saúde e 

o planejamento de açoes contra o surto?

2

A Federação anfitriã ou o CO solicitou apoio da OMS e / ou das 

autoridades locais de saúde pública?
2

O CO adquiriu os seguintes suprimentos para ajudar a reduzir o risco de transmissão do COVID-19?	

Equipamento de proteção individual (por exemplo, máscaras, luvas, 

aventais) para o pessoal médico no local.
2

Desinfetante para as mãos, álcool em gel , toalhas descartáveis, 

saboneteiras sem contato e lixos apropriados para descarte seguro 

de materiais higiênicos (por exemplo, lenços,  toalhas descartaveis e 

produtos sanitários) em banheiros e vestiários

2

Desinfetantes para as mãos e álcool para todas as entradas e em 

todo o local
2

Se uma pessoa se sente mal/mostra sintomas de uma infecção respiratória aguda durante o Evento:

Existe um procedimento para os atletas ou espectadores 

identificarem claramente com quem entrar em contato e como fazê-

lo se eles ou outros participantes do evento se sentirem mal?

2

Existe um protocolo no qual o CO deve entrar em contato no 

municipio sede do evento para relatar casos suspeitos e solicitar 

testes e investigações epidemiológicas?

2

Os serviços de primeiros socorros ou outros serviços médicos no 

local estão equipados para atender pacientes com sintomas 

respiratórios?

2

Existem salas de isolamento ou unidades móveis de isolamento 

disponíveis no local?
2

Existem instalações médicas indicadas  que atendam pacientes com 

infecção por COVID-19 no municipio anfitrião?
2

Existem serviços de transporte com profissionais médicos treinados 

disponíveis para transportar pacientes críticos com infecções 

respiratórias agudas graves a um hospital ou evacuá-los do evento  

para um pronto atendimento fora do municipio, se necessário?

2

Check list de mitigação para COVID-19
As medidas de mitigação avaliam o esforço e o planejamento atuais para reduzir o risco de propagação da doença de COVID-19 para o evento. Como as medidas 

de mitigação podem reduzir o risco geral de um evento esportivo contribuir para a disseminação do COVID-19, elas devem ser levadas em consideração após a 

avaliação de risco, para obter uma compreensão mais clara do risco geral de transmissão e maior disseminação do COVID- 19, caso o evento seja realizado. 

Juntamente com a pontuação da avaliação de risco, a medida de mitigação contribuirá para a matriz de decisão e influenciará a avaliação do risco geral de 

transmissão e maior disseminação do COVID-19 em relação ao evento.

Compreensão 

da visão geral 

da situação 

atual do COVID-

19 pelo C.O.

Planos de 

preparação e 

resposta a 

emergências em 

eventos

FEDERAÇÃO PAULISTA DE HIPISMO CEN - 4ª ETAPA PAULISTÃO

Nome Federação: Nome do Evento:
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Topico Consideração chave

Pontos:

Sim / Concluído (2)

Talvez / Em andamento (1)

Não / Não considerado (0)

Comentários

Foi desenvolvido um cronograma de limpeza para garantir que o local 

seja limpo e higienizado?

Devem ser feitas regularmente a limpeza das superfícies (mesa, 

chão, cadeiras, etc) e de qualquer equipamento com desinfetante 

(antes, entre as provas, ou durante caso sejam longas e após o 

evento).

2

Existem medidas de controle estabelecidas, incluindo verificações de 

temperatura para todos os que ingressarem no local e em rotas de 

fluxo definidas e instalações médicas no local (pontos de primeiros 

socorros)?

(Por favor, especifique nos Comentários o que essas medidas de 

controle incluem)

2

O municipio anfitrião está conduzindo testes de diagnóstico 

laboratorial COVID-19?

(Se sim, especifique nos comentários o tipo de teste de diagnóstico 

COVID-19 usado)

2

O municipio anfitrião possui um plano nacional de prontidão e 

resposta a emergências em saúde pública que pode abordar doenças 

respiratórias graves, incluindo o COVID-19?

2

Existe um acordo preliminar por parte do municipio ou hospital 

credenciado para cuidar de quaisquer casos de COVID-19 

relacionados ao Evento?

2

Se o evento durar 14 dias ou mais, o plano de resposta médica do 

evento inclui recursos e protocolos para gerenciar todas as 

intervenções de saúde pública que seriam necessárias e apoiar as 

autoridades locais de saúde pública se os participantes estiverem 

infectados e tiverem que ficar isolados?

(Se o evento durar menos de 14 dias, marque 0)

0

Se o evento durar menos de 14 dias, o plano de resposta médica 

inclui protocolos para o CO notificar todos os participantes sobre uma 

possível exposição ao COVID-19 ou se CO tiver o conhecimento de 

algum caso suspeito ou confirmado que compareceu ao evento?

(Se o evento durar 14 dias ou mais, marque 0)

0

Estabelecer um sistema de comunicação, colaboração e coordenação 

entre os setores de saúde e segurança é considerado crucial?
2

Existem processos acordados, claros e de fácil compreensão para 

relatar às partes interessadas multissetoriais externas (incluindo 

autoridades de vigilância, OMS, CDC, ECDC, etc.) e disseminar 

mensagens de comunicação de risco (Mídia)?

2

Existe uma autoridade / organismo de tomada de decisão e um 

procedimento acordado para modificar, restringir, adiar ou cancelar o 

Evento relacionado ao surto de COVID-19 em curso?

2

Existem acertos para ativar um centro estratégico de operações de 

saúde se houver suspeita de casos de COVID-19 em conexão com o 

Evento?

2

O CO e a equipe foram submetidos a treinamento e exercícios sobre 

procedimentos de segurança pessoal e medidas de mitigação de 

emergência (incluindo aqueles especificamente listados nesta lista 

de verificação)?

2

Existe uma estratégia de comunicação de risco para o evento em 

relação ao COVID-19?
2

Existe uma pessoa designada para liderar as atividades de mídia e 

encarregada de gerenciar todas as comunicações externas com 

funcionários do governo municipal e estadual e, o público em geral e 

a mídia?

(Se sim, por favor, identifique o porta-voz nos comentários)

0

Há monitoramento de mídias e mídias sociais estabelecidas para que 

sejam capazes de combatêr imediatamente noticias falsas ou 

rumores?

(Por favor, explique nos comentários quais protocolos existem para 

combate a noticias falsas)

2

Foi criada coordenação com os principais canais oficiais de mídia e 

sites de mídia social, como Twitter, Facebook e Instagram, para que 

as mensagens possam ser coordenadas e auxiliadas pelas 

plataformas para fornecer mensagens direcionadas do. C.O. 

(incluindo mensagens para combater notícias falsas,  rumores e 

mensagens proativas sobre o status do evento esportivo, incluindo 

eventuais mudanças)?

2

Os protocolos de saúde pública sobre os aspectos clínicos do COVID-

19, medidas preventivas, especialmente uso de mascara, práticas de 

higiene das mãos e distanciamento social, foram compartilhados com 

todo o pessoal envolvido no evento, atletas, público e pessoal de 

apoio?

2

Comunicação de 

risco

Conscientização 

da saúde 

pública do 

COVID-19 antes 

e durante o 

evento

Coordenação de 

partes 

interessadas e 

parceiros

Comando e 

controle

Planos de 

preparação e 

resposta a 

emergências em 

eventos
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Topico Consideração chave

Pontos:

Sim / Concluído (2)

Talvez / Em andamento (1)

Não / Não considerado (0)

Comentários

Os Atletas, público, oficiais, colaboradores, etc, que façam parte do 

grupo de risco COVID-19 foram devidamente informados para avaliar 

se devem ou nao comparecer ao evento?

2

Os cartazes de propaganda incluem  informações sobre o significado 

das seguintes medidas: quarentena, auto-isolamento e auto-

monitoramento?

1

Existem protocolos de surtos em vigor no caso de uma emergência de saúde pública durante o Evento (ou seja, casos suspeitos e confirmados de COVID-19?

Estes protocolos  incluem financiamento para medidas de mitigação? 2 Pelo municipio

Estes protocolos incluem estoques  de equipamentos (por exemplo, 

equipamentos de proteção individual, etc.)
2

Estes protocolos incluem treinamento de pessoal extra? 2

Estes protocolos incluem voluntários? 2

Haverá exames diários de saúde para atletas / competidores? 1

Os atletas serão separados de outros grupos, como oficiais, equipe 

de apoio e espectadores, para limitar a transmissão?
0

Existem medidas para limitar o compartilhamento de equipamentos, 

garrafas de água, toalhas etc.?
2

Os atletas receberão recipientes fechados para permitir o descarte 

ou armazenamento seguro de todos os materiais higiênicos (por 

exemplo, lenços de papel, toalhas etc.)?

0

O evento terá lugares marcados para todos os espectadores? 0 Não teremos espectadores/público

O assento marcado fornecido permite um distanciamento físico entre 

os espectadores (mínimo de 1,5 metros)?
0 Não teremos espectadores/público

Foram realizadas verificações de saúde antes da viagem em todos os 

atletas para garantir que as comorbidades, medicamentos, alergias, 

etc. subjacentes sejam documentados?

0

Preenchido em:

Soma das medidas de mitigação 182 21/09/2020

Responsável Preenchimento:

Olavo Dante Maciel

Conscientização 

da saúde 

pública do 

COVID-19 antes 

e durante o 

evento

Super lotacao  

Pontuação total de mitigação (%) 83

Medidas de 

mitigação 

específicas
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Pontuação total de risco para o 

COVID-19

(aba "Avaliação de Risco")
3

Pontuação total de mitigação 

(aba "Lista de verificação de 

mitigação")

83

Pontuação total da avaliação 

de risco

Muito preparado para 

mitigar os impactos do 

COVID-19 (76-100)

Pouco preparado para 

mitigar os impactos do 

COVID-19 (51-75)

Pouco despreparado para 

mitigar os impactos do 

COVID-19 (26-50)

Despreparados para 

atenuar os impactos do 

COVID-19 (0-25)

0 - Insignificante Muito Baixo Muito Baixo Muito Baixo Muito Baixo

1 - Risco muito baixo Muito Baixo Muito Baixo Baixo Baixo

2 - Baixo risco Baixo Baixo Baixo Moderado

3 - Risco moderado (baixo a 

moderado)
Baixo Moderado Moderado Moderado

4 - Risco moderado (alto-

moderado)
Moderado Moderado Alto Muito Alto

5 - Alto Risco Alto Alto Muito Alto Muito Alto

6 - Risco muito alto Muito Alto Muito Alto Muito Alto Muito Alto

MUITO BAIXO

BAIXO

MODERADO

ALTO

MUITO ALTO

Data Preenchimento: 21/09/2020 Assinatura Responsável:

Baixo

 Matriz de Mitigação de Risco

Pontuação Geral de Risco do Evento
A matriz de decisão usa a pontuação de risco e a pontuação de mitigação para fornecer uma determinação de cores. Essa determinação de cores identifica 

o risco total de transmissão e disseminação adicional do COVID-19 em relação ao Evento. A celula "Determinação da cor" abaixo da matriz de decisão 

descreve o risco total para cada cor.

MATRIZ PARA DETERMINAÇÃO DE CORES DO RISCO GERAL

O risco geral de transmissão e maior disseminação do COVID-19 em relação ao Evento é considerado muito baixo.

O risco geral de transmissão e maior disseminação do COVID-19 em relação ao Evento é considerado baixo. 

RECOMENDA-se verificar se as medidas de mitigação podem ser fortalecidas.

O risco geral de transmissão e maior disseminação do COVID-19 em relação ao Evento é considerado moderado. 

RECOMENDA-se  esforços significativos para melhorar as medidas de mitigação ou reduzir o risco de transmissão 

(diminuir a pontuação da avaliação de risco).

O risco geral de transmissão e maior disseminação do COVID-19 em relação ao evento é considerado alto. 

RECOMENDA-se  esforços significativos para melhorar as medidas de mitigação e reduzir o risco de transmissão  

(diminuir a pontuação da avaliação de risco).

O risco geral de transmissão e maior disseminação do COVID-19 em relação ao Evento é considerado muito alto.

Olavo Dante Maciel

A  ESCREVA O NOME DA FEDERAÇÃO juntamente com o CO do evento ESCREVA O NOME DO EVENTO E DATA DA REALIZAÇÃO, na pessoa do Sr(a) Olavo 

Dante Maciel, declaram que são responsáveis pelo preenchimento da Avaliação de Risco e da Lista Verificação de Mitigação, podendo afirmar que os 

dados lançados nestes documentos correspondem, efetivamente, à verdade dos fatos, conforme as instruções constante da aba nominada Instruções e 

que o nível de Risco do evento classificado neste documento como Baixo, refere-se a atual situação do local a ser realizado o evento e pelo Plano de 

mitigação do risco da COVID-19 nos termos da recomendação em destaque acima.

Declaro ainda ser o responsável pelo gerenciamento e fiscalização das informações prestadas e a adoção de medidas necessárias, no âmbito da 

segurança de todos que estejam de alguma forma envolvidos com o Evento. Me comprometo a fazê-lo livre de qualquer interesse privado e no interesse 

único e exclusivo de prestar testemunho das afirmações feitas pela organização do evento, e por fim, entendo a minha responsabilidade civil e criminal na 

hipótese de haver prestado uma declaração falsa ou inexata.
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COMUNICADO IMPORTANTE 

REGRAS E EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA FEI  

NA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES – 31 DE OUTUBRO DE 2020 

DE ACORDO COM O PROTOCOLO ENVIADO A FEI COM O CALCULO DE RISCO 

 

 INSCRIÇÕES 

 Não aceitaremos inscrições no local. Somente ONLINE;   

 As inscrições devem ser realizadas através do novo banco de Dados do IEB, no 

endereço: www.servidorieb.com.br ; 

 Os Associados que estiverem em dia com a Semestralidade terão 15% de desconto; 

 

 ENTRADA DE PESSOAS E ANIMAIS 

 A Fazenda somente estará aberta na sexta-feira dia, 30 de outubro, a partir das 8h. 

Em hipótese alguma será permitida a entrada de animais antes desse dia e horário;  

 Na portaria principal da Fazenda terá uma lista de confirmação com os nomes de 

todos os inscritos. Só será permitida a entrada de 1 groom por cavaleiro para as 

provas de Regularidade e 2 grooms para cavaleiros inscritos na Velocidade Livre; 

 Não será permitida a entrada de acompanhantes; 

 Todas a pessoas (cavaleiros, grooms, veterinários, organização...) que passarem pela 

portaria principal terão de aferir a temperatura e somente terá acesso após a 

confirmação do descarte de febre; 

 Todos devem, obrigatoriamente, usar máscaras o tempo todo nas dependências do 

evento, com exceção do cavaleiro quando estiver montado ou na trilha;  

 Após a checagem dos documentos dos animais (GTA...) os grooms deverão 

permanecer com os cavalos nas barracas e dirigir-se ao vet-check somente na hora 

da inspeção veterinária; 

 Todos os participantes deverão trazer sua máscara e seu álcool-gel de casa; 

 Não haverá piquetes. Os animais com seu groom ou cavaleiro, portando máscara, 

deverão permanecer isolados em sua barraca/baia ou em seu caminhão e deverão 

se dirigir ao ponto de largada 5 (cinco) minutos antes da hora marcada. 

 Acesso permitido para o Presidente e Diretores das Federações. 

 

 

 



 BARRACAS 

 As barracas de apoio deverão ser higienizadas com álcool gel ou álcool 70%, pelos 

grooms, e os mesmos devem estar utilizando máscaras e luvas; 

 Todas as equipes deverão ter um saco de lixo preto 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. 

 

 BAIAS 

 Acesso restrito de uma pessoa/cavalo, indicada pelo cavaleiro (favor indicar o nome 

da pessoa que terá acesso para a confecção da pulseira); 

 As baias deverão ser indicadas pelo número do conjunto; 

 Entrada e saída de preferência separadas e a prioridade é de quem sai, caso seja a 

mesma. 

 

 SECRETARIA 

 Não aceitaremos inscrições no local; 

 A retirada do colete será feita pelo cavaleiro e deverá ser vestido na frente da 

secretária. Em hipótese nenhuma será entregue ao groom. 

 

 LARGADA E CHEGADA 

 Os grooms não poderão acompanhar os cavaleiros na largada; 

 O conjunto deve se preparar na sua barraca e se dirigir para a largada somente 5 

(cinco) minutos antes do horário marcado; 

 Os grooms devem permanecer nas barracas e só se dirigir para a chegada no horário 

estabelecido; 

 Após o resfriamento do cavalo, somente o cavaleiro ou o groom entra no vet-check; 

 Os grooms deverão recepcionar os cavalos somente após a higienização das barracas 

e das mãos e sempre com a máscara. 

 

  TRILHAS  

 Não haverá apoio nas provas de regularidade; 

 Nas provas de Velocidade Livre haverá apoio de uma única pessoa junto às tinas de 

água; 

 As tinas serão distantes 10 metros uma das outras, solicitamos que os atletas 

mantenham distância no uso das tinas; 

 Quem estiver com caminhonete e for ao Pit, deve manter distância das tinas, 

levando água própria, e neste caso poderá haver 2 grooms, desde que sejam do 

mesmo haras; 



 Todos que fizerem apoio deverão portar máscaras e luvas e só usarem seus próprios 

regadores de baldes, não os emprestando de forma alguma; 

 Caso o apoio sirva água ou hidratante ao atleta, solicitamos a higienização dos 

recipientes no local, portanto devem levar álcool em gel e álcool 70% para o Pit 

 Cada cavaleiro deve levar água para consumo próprio durante o percurso da trilha; 

 Só haverá água para os cavalos. 

 

  VET CHECK 

 Na apresentação do cavalo, somente uma pessoa, com máscara, poderá 

acompanhar e trotar o animal; 

 Não será permitido e nem necessário que o groom esteja com o colete do cavaleiro 

para apresentar o cavalo no vet; 

 Quem estiver acompanhando o cavalo deve manter uma distância de um metro e 

meio do veterinário; 

 Caso tenhamos 4 (quatro) conjuntos dentro do vet-check, o 5º (quinto) só poderá 

entrar quando um deles sair. Não haverá penalidade por atraso de entrada em 

decorrência do número de conjuntos limitados a 4 (quatro) dentro do vet; 

 A entrada e saída do vet devem ser obrigatoriamente separadas. 

 

 FINALIZAÇÃO DA PROVA E RESULTADOS; 

 Após a finalização da prova, o cavaleiro junto com a equipe deve deixar o local; 

 O resultado será divulgado online, após o encerramento total da prova; 

 Não haverá premiação. 

 

 COMIDAS E BEBIDAS 

 A Lanchonete da Fazenda irá fornecer alimentação e bebidas, porém todos devem 

respeitar e seguir o protocolo para o modo de serviço da mesma, que está seguindo 

as regras e exigências sanitárias do município para o funcionamento; 
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ENDURO EQUESTRE 2020  
 

outubro de 2020 
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CONCURSO DE ENDURO 

NACIONAL - CEN 
4ª ETAPA DO PAULISTÃO DE  

ENDURO EQUESTRE 2020 

 

 

                

 

31 de outubro de 2020 

Fazenda Nossa Senhora de Lourdes – 

Jaguariúna – SP 

 

Dada a atual situação da Covid-19, observe que a aprovação do programa 

pela CBH não deve ser tomada como uma garantia absoluta de que o evento 

definitivamente será realizado. A decisão de realização do evento deve ser 

tomada pelo Comitê Organizador e pela Federação Estadual em estreita 

consulta com as autoridades de Saúde Pública Estadual e Municipal.  

É de responsabilidade de cada participante verificar o status do evento antes 

de planejar sua viagem. 
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Evento:     Concurso de Enduro Nacional - CEN 

Local:    Fazenda Nossa Senhora de Lourdes – Jaguariúna – SP 
Data:    31 de outubro de 2020  Federação: FPH 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

 

Esse evento é regido conforme acordos abaixo listados em sua última edição: 

 

- Estatutos da CBH; 

- Regulamento Geral da CBH; 

- Regulamento Veterinário da CBH; 

- Diretrizes Técnicas da CBH; 

- Caderno de Encargos; 

- Política da CBH para Retomada do Hipismo;  

- Protocolo de Retorno às Competições com COVID-19 - Evento Hípico; 

- Decretos e Recomendações das autoridades competentes da região para o 

COVID-19. 

 

 

****************************************************************************************** 
 
 
Os anexos fazem parte deste programa e devem ser distribuídos a todos os Oficiais, 
Atletas,  Entidades Filiadas e demais envolvidos no Evento. 

 

 

Aprovado pelo Departamento Técnico da CBH, Rio de Janeiro, 07 de outubro de 2020. 
 

 

 

Gerente Esportivo  

Confederação Brasileira de Hipismo 
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1. ENTIDADES ORGANIZADORAS: 

Confederação Brasileira de Hipismo  

Federação Paulista de Hipismo  

2. COMITÊ ORGANIZADOR 

Presidente de Honra: Thomas de Mello e Souza  

Presidente do Evento: Leo Steinbruch 

Secretária: Ângela Lima 

Instituto Enduro Brasil  

RESPONSÁVEL NO EVENTO PELAS RESPOSTAS E PLANO DE AÇÃO PARA RISCO DA 

COVID-19 

Nome: Olavo Dante Maciel 

3. JÚRI DE CAMPO 

PRESIDENTE 

Presidente Júri Internacional 

Elizabeth Van Schelle – BRA 3* (FEI) – 10050472 

DELEGADO TÉCNICO 

Jorge Burage Malouf – BRA 3* (FEI) – 10052100 

CHEFE DOS COMISSÁRIOS 

Vanda Balassa – BRA 3* (FEI) – 10052302 

CRONOMETRAGEM 

G.Cron e SKA Cronometragem 

TRILHAS 

Paulo Ricardo Barbério (Cadão) 

ASSISTÊNCIA MÉDICA 

Anjos Ambulâncias 

FERRADOR 

Júlio César Cardoso 
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4. COMISSÃO VETERINÁRIA 

Chefe de Equipe 

Dr. Carlos Henrique Ferraz – BRA 4* (FEI) - 10093486 

Dr. Gustavo Fiorelini – BRA 4* (FEI) - 1005276 

Dr. Ronald Glanzmann – BRA 2* (FEI) - 10065736 

Estrangeiro 

Dr. Sebastian Etcheverry Brun – URU 4* (FEI) - 10052684Tratamento 

Dr. João Donizete Moreno – BRA 2* (FEI) - 10093487 

Responsável Técnico 

Dr. Geraldo de Assis Fanti - BRA 2* (FEI) – 10119438 

5. INFORMAÇÕES SOBRE AS INSCRIÇÕES 

- SOMENTE inscrições Online pelo site: http://www.servidorieb.com.br/  ; 

- Os sócios do Instituto Enduro Brasil ou seus dependentes que estiverem com a          

semestralidade em dia, gozarão de um desconto de 15% sobre o valor das inscrições; 

- Todas as inscrições realizadas até o dia 22/10/20 com o pagamento do boleto no dia 

23/10/20 terão 10% de desconto; 

- Data final para as inscrições FEI dia 22/10; 

- Data final para as inscrições Online dia 27/10, com pagamento do boleto no dia 28/10, 

sem desconto. 

6. ENTRADA DOS ANIMAIS 

- A fazenda estará aberta para receber os cavalos das provas FEI na sexta-feira, dia 30/10, 

a partir das 8h.  

- E os cavalos de Velocidade Livre 80km, Livre Curta 60km, Regularidade 40km e 20km, 

no sábado dia 31/10 a partir das 5h. 

7. INSPEÇÃO INICIAL 

- Para as categorias FEI: sexta-feira dia 30/10 das 15h às 17h. 

- Para as categorias (Vel. Livre 80km, Livre Curta 60km, Regularidade 40km e 20km): no 

sábado dia 31/10 a partir das 6h. 

8. BAIAS 

- Valor R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), sem cama.  

Obrigatória para todos os cavalos que irão pernoitar na Fazenda de sexta para sábado.  

- É proibido montar piquete na Fazenda. 
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NOTA: Todos os cavaleiros e cavalos que irão participar das provas Internacionais deverão 

estar com o ID FEI e a QUALIFICAÇÃO devidamente ATUALIZADOS. Atletas e/ou cavalos 

que estiverem com o registro FEI não regularizado serão automaticamente 

desclassificados, porém poderão participar da prova Nacional. 

9. PROGRAMAÇAO 

 

DIA 31/10/20 – SÁBADO 

VELOCIDADE LIVRE – CEI/CEN e CEIYR/CENYR/CEEYR 2* 120KM (VALOR R$ 

1.700,00) 

• Categoria: Adulto (peso mínimo 70kg) e Young Riders (peso mínimo 60kg) 

• Distância Aproximada: 120km – 05 Anéis 

• Largada Adulto: Sábado, dia 31/10 às 6h 

• Largada Young Riders: Sábado, dia 31/10 às 6h15 

• Frequência Cardíaca: 64mp 

• Tempo para apresentação: 15 minutos nos vets intermediárias e 20 minutos vet final 

• Descanso obrigatório: 40 minutos  

 

VELOCIDADE LIVRE – CEI/CEN e CEYRI/CENYR/CEEYR 1* 100KM (VALOR R$ 

1.400,00) 

• Categoria: Adulto (peso mínimo 70kg) e Young Riders (peso mínimo 60kg) 

• Distância Aproximada: 100km – 04 Anéis 

• Largada Adulto: Sábado, dia 31/10 às 7h 

• Largada Young Riders: Sábado, dia 31/10 às 7h15 

• Frequência Cardíaca: 64mp 

• Tempo para apresentação: 15 minutos nos vets intermediárias e 20 minutos vet final 

• Descanso obrigatório: 40 minutos 

 

VELOCIDADE LIVRE – CEN/CEE 80KM (VALOR R$ 600,00) 

• Categorias: Adulto, Young Riders e Mirim 

• Pesagem Obrigatória: Adulto 70Kg e Young 60Kg 

• 03 Anéis 

• Velocidade para qualificação: até 16Km/h por anel. 

• Largada: Sábado, dia 31/10, a partir das 08h. 

• Largada Young Riders: Sábado, dia 31/10 às 8h15 

• Tempo para apresentação: até 15 minutos da chegada, no vet final 20 minutos.  

• Tempo Descanso obrigatório: 40 minutos. 
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VELOCIDADE LIVRE CURTA – CEN/CEE 60KM (VALOR R$ 500,00) 

• Categorias: Adulto, Young Riders e Mirim 

• Pesagem Obrigatória: Adulto 70Kg e Young 60Kg 

• 03 Anéis 

• Velocidade para qualificação: até 16Km/h por anel. 

• Largada: Sábado, dia 31/10, a partir das 09h. 

• Largada Young Riders: Sábado, dia 31/10 às 9h15 

• Tempo para apresentação: até 15 minutos da chegada, no vet final 20 minutos.  

• Tempo Descanso obrigatório: 40 minutos. 

 

CONTROLADA GRADUADO - CEN/CEE 40KM (VALOR R$ 350,00) 

• Categorias: Adulto, Jovem e Mirim 

• 02 Anéis 

• LARGADAS: Sábado, dia 31/10. A partir das 10h. 

• Frequência Cardíaca: 64 bpm 

• Velocidade Máxima: 12 km/h 

• Velocidade Mínima: 10km/h  

• Tempo para apresentação: até 10 minutos 

• Descanso obrigatório entre anéis: 40 minutos. 

 

CONTROLADA ABERTA - CEN/CEE 20KM (VALOR R$ 250,00) 

• Categorias: Adulto, Jovem e Mirim 

• 01 Anel 

• LARGADAS: Sábado, dia 31/10. A partir das 11h. 

• Frequência Cardíaca: 64 bpm 

• Velocidade Máxima: 10 km/h 

• Velocidade Mínima: 08 km/h  

• Tempo para apresentação: até 10 minutos 

OBS: TODOS INSCRITOS DEVEM MARCAR HORÁRIO DE LARGADA JUNTO A 

CRONOMETRAGEM COM ANTECEDÊNCIA 

 

OPÇÕES DE HOSPEDAGEM 

- Hotel Matiz Jaguariúna - Rua Armando Mario Tozi, nº 121 – Núcleo Santa Bárbara – 

Jaguariúna/SP - Tel.: (19) 3847-9800; 

- Hotel Portal das Águas - Rua Gaspere, nº 1021 – Cruzeiro do Sul - Jaguariúna/SP - Tel.: 

(19) 3837-2349; 

- Hotel Jaguary – Rua Amazonas, nº 04 - Jaguariúna/SP - Tel.: (19) 3837-3700; 
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TEMPERATURA E UMINADE 
-Temperatura média para outubro: máxima de 16ºC e mínima de 27ºC; 
- Umidade relativa do ar média para outubro: 34% a 74%; 
- Relevo com morretes alongados e paralelos, como topos arredondados e perfil 
convexo; 
- Altitude média 570m. 

 

DADOS PARA EMISSÃO DO G.T.A. 

Nome: INSTITUTO ENDURO BRASIL 

CNPJ: 07.931.174/0001-17 

Responsável técnico: Dr. Geraldo de Assis Fanti 

Estabelecimento: Fazenda Nossa Senhora de Lourdes (FNSL) 

Endereço: Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros, KM 130 – Bairro Tanquinho 

Velho. Ponto de Referência Faculdade FAJ – Campus 2. 

Cidade: Jaguariúna 

UF: SP 

Código: 

Aglomeração: a definir 

Dúvidas sobre o GTA favor entrar em contato com o Dr. Geraldo Fanti (11) 99794-7514 

 

CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECÍFICAS - MÉTODO DE CLASSIFICAÇÃO 

 

Regularidade - Serão classificados todos os animais que chegarem ao final da prova sem 

serem eliminados nos exames veterinários. A ordem de classificação dar-se-á de acordo 

com o maior número de pontos, obtido através da equação:  

 

PONTOS = ((Vtrilha x 2) – Vel.Min.) x 100 

                                            FC 

Onde: 

Vtrilha = Velocidade de trilha do conjunto 

Vel.Min = Velocidade mínima estipulada para a prova 

FC = Média das freqüências cardíacas no VetCheck 

 

EMPATES 

1º O menor BC (Batimento Cardíaco) no último anel; 

2º O menor TRC (Tempo de Recuperação Cardíaca) no último anel; 

 

FORMA DE LARGADA 

Nas categorias de Regularidade, a largada dos concorrentes, será individual, em dupla 

ou, no máximo quatro competidores, sendo que competem individualmente. 
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Nas categorias de velocidade livre, todos os competidores da mesma modalidade largam 

conjuntamente. 

 

OBSERVAÇÕES:  

Obrigatório o uso de capacete apropriado para hipismo, estribo tipo gaiola ou calçado 

com salto, o qual impeça uma eventual prisão de pé. 

 

Vetado o uso de chicote, espora ou similares, bem como gamarra fixa ou rédeas alemãs. 

 

É terminantemente proibido fumar nas trilhas e nos pits-stop, montado ou no chão.  

A desobediência deste aviso pode implicar em ELIMINAÇÃO do cavaleiro. 

REQUISITOS DE REGISTROS, PASSAPORTES CBH / FEI E SELO 

Cavalo Passaporte Selo Capa FEI Registro CBH ID FEI 

CEI 3* 160 Sim Sim Sim Sim Sim 

CEI 2* 120 Sim Sim Não Sim Sim 

CEI 1* 100 Sim Sim Não Sim Sim 

CEN 1* 80 Sim Não Não Sim Não 

CEN 60 Sim Não Não Sim Não 

CEN 40 Sim Não Não Sim Não 

 

ID para Atletas em 2020 

Atleta Filiado à Federação Registro CBH ID FEI 

CEI 3* 160 Sim Sim Sim 

CEI 2* 120 Sim Sim Sim 

CEI 1* 100 Sim Sim Sim 

CEN 1* 80 Sim Sim Não 

CEN 60 Sim Sim Não 

CEN 40 Sim Sim Não 

Valores de registros, passaportes e selos, vide Caderno de Encargos 2020: 

http://cbh.org.br/images/Caderno_de_Encargos_2020.pdf 

 


