
 
  

PROGRAMA  

I. - INFORMAÇÕES GERAIS  
  
1 . DENOMINAÇÃO DO EVENTO  
 

I ETAPA RANKING INTERNO 2022 
ESCOLA CENTAURO DE EQUITAÇÃO 

COMEMORATIVO AO 33º ANIVERSÁRIO DA 
SOCIEDADE HÍPICA DE GUARATINGUETÁ 

  
  

Data: 27 E 28 de agosto de 2022 (Sábado e Domingo)  
Local: Sociedade Hípica de Guaratinguetá 

  
ENTIDADES ORGANIZADORAS  
  

Nome: Escola Centauro de Equitação  
Endereço:  Estr. Col. do Piagui, 2 - Lot. Village Sant Anna, Guaratinguetá - SP 
Tel.: (21)  96464-0095  
E-mail: gomegc@hotmail.com  
  

2 – DIRETOR DO EVENTO  
Francisco Gomes de Castro  
   

  

II - CONDIÇÕES GERAIS  
  

REGRAS E ELEGIBILIDADE 
 
Quem pode concorrer ao Ranking: 
Alunos devidamente matriculados na Escola Centauro Equitação. 
 
Quem pode participar da prova:  
Prova aberta a atletas da Escola Centauro e convidados, mas os convidados não pontuarão para 
o Ranking Interno da Escola Centauro de Equitação – Sociedade Hípica de Guaratinguetá. 

 
Esse evento é regido de acordo com: 
- - Estatutos da CBH/FPH 



 
- - Coletânea de Regulamentos, diretrizes e normas – CBH/FPH Salto 

-- Todas as modificações posteriores dos regulamentos citados, publicados pela CBH/FPH. 
 
-- Regulamento Ranking Interno Escola Centauro de Equitação – Sociedade Hípica de 
Guaratinguetá. 

 
 

III - OFICIAIS DE CONCURSO  
  

JÚRI DE CAMPO   
A cargo da Equus Time 

 
DESENHADOR DE PERCURSO:  

 
Rubem Paulo de Araujo Junior 

 
CRONOMETRAGEM:   

A cargo da Equus Time 
  

AMBULÂNCIA DO CONCURSO:  
A cargo do Hospital Maternidade Frei Galvão 

 
VETERINÁRIO DO CONCURSO:  
José Fernando de Moura Reis 
  
FERRADOR DO CONCURSO:  

Antônio de Oliveira Filho 
 
  

IV - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECÍFICAS  
  
LOCAL  DE COMPETIÇÃO:  

Pista ao ar livre 
Dimensões: 50 x 70 m 
Piso: Areia  

PISTA DE AQUECIMENTO:  
Pista ao ar livre 
Dimensões: 30  x 28 m 
Piso: Areia  

 



 
V. – FACILIDADES  

TRATADORES E MOTORISTAS:  
Por conta própria, devendo trazer colchão, roupa de cama e balde para os animais.  
PARA A ENTRADA DO TRATADOR NA SHG SERÁ OBRIGATÓRIO A SUA 
IDENTIFICAÇÃO, DEVENDO O MESMO ESTAR UNIFORMIZADO (UNIFORME  DE 
SUA ENTIDADE).  

CAVALOS: Por conta dos concorrentes. Os animais ficarão alojados em baias de alvenaria 
(com serragem de palha de arroz) e piquetes. 
 
CONCORRENTES: Desconto de 10% sobre o preço da diária para reservas no Hotel Oficial do 
Concurso – Ibis Guaratinguetá Aparecida, telefone: (12) 2131-9600, endereço: Av. 
Juscelino Kubtscheck de Oliveira, 1301. 
  

VI. – INSCRIÇÕES E ESTABULAGEM:   Até 23 DE AGOSTO DE 2022 

Todas as inscrições deverão ser enviadas para a Escola Centauro de Equitação no e-mail 
escolacentaurodeequitacao@gmail.com dentro do prazo preestabelecido. As inscrições 
definitivas encerram-se impreterivelmente na terça-feira 23 de agosto de 2022 às 
18:00hs.  

 
O sorteio para ordem de entrada será realizado pela comissão organizadora.  

  

PAGAMENTOS E VALORES - INSCRIÇÃO E  ESTABULAGEM  
  

Os pagamentos deverão ser realizados através de transferência bancária para a 
conta da Escola Centauro Equitação e os comprovantes enviados por email para 
escolacentaurodeequitacao@gmail.com junto com a ficha de inscrição. 
 
DADOS DA CONTA: 
 
Banco Itaú 
AG: 8343 
CC: 18779-8 
CNPJ: 21890422/0001-50 
Nome: CENTAURO EQUITAÇÃO EIRELI 
 
A Chave Pix é o CNPJ 
  
FORFAIT:  

No caso de forfait sem aviso, o concorrente será penalizado com multa, equivalente à da 
50% da Inscrição.  
 



 
  

Taxas: Inscrição e Estabulagem  
  

SÉRIES  23 de agosto de 201822  

Inscrição pacote dois dias R$ 200,00  

Inscrição por dia R$ 120,00 

Baia  R$ 250,00  

Quarto de Sela R$ 200,00 
  
PRAZO RESERVA DE COCHEIRA e QUARTO DE SELA:  23 DE AGOSTO DE 2022  
Reservas de cocheiras: (21) 96464-0095 ou (35)99735-5904, e o Comprovante de 
pagamento deve ser enviado para escolacentaurodeequitacao@gmail.com 
juntamente com a ficha de inscrição. 
  
  

VII.-INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS:  
  
O concorrente que se julgar prejudicado por alguma decisão do Sr. Presidente do Júri de  
Campo, ou qualquer outro Oficial do Concurso, poderá interpor recurso, na forma do 
Regulamento, devidamente acompanhado da taxa recursal, cujo valor corresponderá ao 
dobro da inscrição.  
  

VIII. – ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA E FERRAGEM:  

Haverá veterinário e ferrador de plantão, sendo que os custos ficarão por conta dos 
responsáveis pelos animais.  

Não haverá Inspeção Veterinária.  

  

IX. - CONDIÇÕES SANITÁRIAS DOS ANIMAIS  

“OBRIGATORIO PASSAPORTE SEM SELO PARA TODOS OS ANIMAIS” 
DIRETRIZ TÉCNICA 007/15 PASSAPORTE CBH  

A Confederação Brasileira de Hipismo comunica à todas as Federações Estaduais que, em busca de um 
controle sanitário efetivo, rastreabilidade e total segurança de todos os nossos animais de competição, a 
partir do dia 01 de fevereiro de 2016 , em todo e qualquer evento Nacional, Interestadual e Estadual de 
todas as Modalidades (Campeonatos Estaduais, Temporadas Oficiais, Rankings internos, clínicas, etc), 
todos os animais participantes deverão possuir PASSAPORTES VÁLIDOS com as vacinas e todas as 
demais exigências sanitárias atualizadas. Todos os animais participantes do evento provenientes de 
outras entidades deverão estar devidamente “chipados“ e acompanhados de seus respectivos passaportes 
quando da entrada no local do evento, para identificação e controle sanitário destes. Da mesma forma 
estas exigências devem ser obedecidas para animais estabulados no próprio local. Este controle é de 
obrigação do Comitê Organizador que deverá estar, durante todo o Evento, de posse de todos os 
passaportes. É de responsabilidade das Federações Estaduais a comunicação a todos os seus filiados que, 



 
o não cumprimento das determinações acima descritas, são passíveis de multas e demais sanções 
impostas pelo STJD do Hipismo Brasileiro.  

1. Providenciar a ATESTADO DE SANIDADE com (no máximo) 3 dias da data do evento, declarando que 
o(s) animal(is) não possui(em) sintomas de doenças infecto contagiosas, emitido para o evento;  

2. Atestado de vacina (e/ou Passaporte) com no máximo de 360 dias da vacina, contra INFLUENZA 
EQUINA, contendo número de partida, lote, fabricante e data da vacinação assinada e carimbada pelo 
médico veterinário responsável pelo animal;  

3. Realização do Exame de ANEMIA INFECCIOSA EQUINA, negativo e na validade (60 dias da data de 
coleta); LEMBRANDO QUE O EXAME DEVERÁ ESTAR VALIDO ATÉ A DATA DO FINAL DO EVENTO, que será 
dia 28 de agosto de 2022.  

4. Realização do Exame de MORMO, negativo e na validade (60 dias da data de coleta); LEMBRANDO 
QUE O EXAME DEVERÁ ESTAR VÁLIDO ATÉ A DATA DO FINAL DO EVENTO, que será 28 de agosto de 
2022.  

5. A entrega da GTA (Guia de Transito Animal) juntamente com a declaração de saúde, atestado de 
vacina contra Influenza, exame de MORMO e o AIE no ato da entrada do animal no Recinto do evento.  

6. Não será aceita GTA com qualquer tipo de rasura.  

7. Todos os campos de procedência e destino devem ser preenchidos, inclusive o código de propriedade 
(propriedades que não possuem o código de propriedade seguem em anexo como proceder para 
retirada). *** Não será permitida a entrada de animais sem um dos 5 documentos***  

  
“OBRIGATÓRIO PASSAPORTE PARA TODOS OS ANIMAIS”  

*** Não será permitida a entrada de animais sem um dos 5 documentos acima***  
 

 

X.  DADOS PARA EMISSÃO DE GTA 

Nome: SOCIEDADE HÍPICA DE GUARATINGUETÁ 
Local: SOCIEDADE HÍPICA DE GUARATINGUETÁ  
CÓDIGO DE EMISSÃO DE GTA: Será divulgado posteriormente 
Cidade: GUARATINGUETÁ  
Finalidade: "aglomeração sem finalidade comercial"  

 

 

 

 

 

 

 









 
XIV –  DA CESSÃO E DIRETOS 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, dentre outras inclusas 
na Lei 9.610/98.  

Parágrafo 4º – A ECE e SHG se comprometem a utilizar a imagem do PARTICIPANTE somente 
para os seguintes fins específicos de publicidade do evento, divulgação do evento e 
confraternização.  

Parágrafo 5º – As imagens serão veiculadas pela ECE e SHG somente nos seguintes tipos de 
mídia: impressa, televisionada, virtual e outras.  

Parágrafo 6º – A presente licença autoriza a ECE e SHG a exibir as imagens em todo o território 
nacional e internacional.  

Parágrafo 7º – ECE e SHG não se responsabiliza 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. 

  

 

  



 
XV –  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. 

“OBRIGATORIO PASSAPORTE PARA TODOS OS ANIMAIS” 

 

  




