
                                              

 
PROTOCOLO DAS 

COMPETIÇÕES HÍPICAS EM 
RAZÃO DA COVID-19 

 
CONTEXTO 

 
O Hipismo é um esporte ao ar livre e de forma individual. 

Portanto, adotando-se as medidas de prevenção, cuidados 

individuais e proteção recomendadas pelos órgãos competentes 

podemos diminuir muito os riscos atinentes à retomada dos eventos 

hípicos. As diretrizes estabelecidas neste documento seguem as 

recomendações da Organização Mundial de Saúde – OMS, 

Ministério da Saúde e da Federação Equestre Internacional – FEI, e 

devem seguir também os decretos Estaduais e Municipais de 

prevenção e em relação ao que fica permitido nas diferentes fases do 

retorno às atividades esportivas, devendo sempre prevalecer a regra 

que oferecer a maior proteção à vida dos indivíduos. 

Este documento é orgânico e dinâmico, uma vez que, após a 

sua publicação, novos fatos científicos podem surgir e, portanto, 

novas versões podem ser desenvolvidas e publicadas. A referência a 

este protocolo será feita em todos os programas de eventos bem 

como da Política da Federação Sul-Mato-Grossense de Hipismo 

(FSMH) para a Retomada do Hipismo. 

 

 

 

 

 



                                              

 

PLANO DE BIOSSEGURANÇA PARA OS 
EVENTOS HÍPICOS 

A Federação Sul-Mato-Grossense de Hipismo (FSMH), com base nas orientações 

da CBH (Confederação Brasileira de Hipismo), e com base nas orientações básicas da OMS 

(Organização Mundial da Saúde), vem apresentar o Plano de Biossegurança para os 

eventos hípicos e atividades esportivas individuais presenciais na modalidade hipismo. 

 
1. Critérios a serem cumpridos pela associação, treinadores, atletas, 

tratadores, auxiliares, proprietários de animais, juízes e colaboradores 

a) O local do evento será na Equipe GF de Hipismo (EGF), nos dias 06 e 07 de novembro de 
2021, em Campo Grande/MS, devendo o local ser dotado de meios de segurança ao 
combate do vírus da COVID-19, tais como álcool gel 70%, máscara de proteção, 
distanciamento e outros; 
b) As provas serão desenvolvidas com atletas de todas categorias, obedecendo a um 
distanciamento de, no mínimo, 3 (três) metros durante a prática de montaria e todos com 
materiais individuais; EVITEM AGLOMERAÇÕES E RESPEITEM O DISTANCIAMENTO 
SOCIAL. 
c) Os atletas serão orientados a cumprirem os seguintes procedimentos: 

 Utilização de máscara durante todo o evento, desde a chegada, permanência, antes e pós-
atividades; 

 Será expressamente proibida a permanência no local do evento após as provas 
terminarem; 

 Cada atleta deverá levar sua própria água em suas garrafas individuais; 

 Será expressamente proibido qualquer tipo de cumprimento entre os atletas, treinadores, 
auxiliares e Comissão Técnica, tanto na chegada como na saída; 

 Será obrigação do atleta e/ou responsável passarem todas as informações referentes aos 
deslocamentos realizados, como: viagem para outros municípios, estados, contatos com 
pessoas alheias à família ou casos suspeitos de COVID-19, participação em festas ou outras 
aglomerações. 
 

2. Da Comissão Técnica e Diretoria 

 Ser responsável por esterilizar todo material utilizado dentro da cabine dos juízes; 

 Avisar frequentemente no sistema de áudio do evento as medidas de Biossegurança; 

 Obedecer a todos os critérios de segurança, tais como: máscaras, álcool gel, 
distanciamento e outros; 

 Estar atentos ao cumprimento, na íntegra, do disposto neste Plano. 
 
 
 
 
 



                                              

3. Do Comitê Organizador 

 Providenciar álcool em gel em pontos estratégicos; 

 Realizar o controle de temperatura na entrada do recinto e não permitir entrada de pessoas 
com temperatura acima dos 37,5°; 

 Desencorajar a entrada de pessoas que se enquadrem na categoria do grupo de risco 
(Portadores de doenças crônicas, Maiores de 60 anos, Gestantes, Menores de 5 anos, e 
outros; 

 Organizar uma programação que de um intervalo de, pelo menos, 30 minutos entre uma 
prova e outra, para evitar aglomeração; 

 O evento não terá cerimônia de podium, para evitar o contato entre os atletas; 

 Fiscalizar o uso de máscara durante todo o evento por parte dos atletas, juízes, auxiliares, 
proprietários de animais, tratadores, responsável legal ou qualquer outra pessoa envolvida 
no evento; 

 Designar um membro do Comitê Organizador como responsável por preparar e 
supervisionar o plano de triagem do COVID-19, sendo que não há necessidade que este 
seja um profissional da área de saúde; 

 O evento será proibido ao público e somente será permitida a entrada de atletas, 
responsável pelos atletas, proprietários de animais, treinadores, veterinários, tratadores, 
motoristas dos caminhões, e os juízes e auxiliares da competição; 

 Acaso exista praça de alimentação, deverá respeitar o distanciamento de no mínimo 3 
(três) metros entre uma mesa e outra; 

 Os utensílios para ser servido no restaurante ou Food Truck deverão ser descartáveis. 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              

 

CONCURSO DE SALTO ESTADUAL  

V ETAPA DO RANKING DE SALTO 

EQUIPE GF DE HIPISMO 

FEDERAÇÃO SUL-MATO-GROSSENSE DE HIPISMO 

 
 

 
 

 

Local: EQUIPE GF DE HIPISMO 

Outdoor: SIM 

Data: 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2021  

 

 
CONDIÇÕES GERAIS 
 

Esse evento é regido de acordo com: 

 

- Estatutos da CBH; 

- Regulamento Geral da CBH, em vigor; 

- Regulamento de Salto CBH, em vigor; 

- Regulamento Veterinário da CBH, em vigor; 

- Caderno de Encargos da CBH, em vigor; 

- Regulamento de Salto da FSMH, em vigor; 

- Diretrizes Técnicas e Comunicas da FSMH, em vigor; 

Todas as modificações posteriores dos regulamentos citados, publicados pela CBH e/ou FSMH. 

*********************************************************************** 

 

 

Aprovado pela Diretoria Técnica da FSMH em: 05 de outubro de 2021. 

 

 

 
 



                                              

I. INFORMAÇÕES GERAIS 
 

1. EVENTO E ORGANIZAÇÃO: 
 
EVENTO:  CSE V ETAPA DO RANKING DE SALTO FSMH 

DATA:  06 e 07 de novembro de 2021 

LOCAL: Equipe GF de Hipismo 

Endereço: Estrada EW-3, 675, Lotes 15 e 16, Chácara dos Poderes 

Cidade: Campo Grande-MS 

Telefone: (67) 9.8110-0455 

E-mail: francomagnusdarocha@gmail.com 

 

2. COMITÊ ORGANIZADOR: 
 
Presidente e Diretor do evento: Raul Lopes Carvalho 

 

II.   OFICIAIS 
 

1. JÚRI DE CAMPO:  

Presidente: Geraldo de Almeida Pereira (MS)  ID CBH: OF 0088 

Membro: Raquel Palhano 

 

2. DESENHADOR DE PERCURSO: 

Nome: Vailton Jaci Cordeiro (PR)  ID CBH: OF 0030 

Auxiliar  A cargo da C.O 

 

3. JÚRI DE APELAÇÃO:  

Será formado por todos os chefes de equipe das entidades participantes. 

 
4. COMISSÁRIO-CHEFE: 

Nome: Rudinei Flores (MS) 

 

5. CRONOMETRAGEM: 

Nome: Alexandre Zanetti 

 
6. VETERINÁRIO:  

Nome: Vanessa Couto Carneiro – CRMV/MS n. 6388 

E-mail: associadosvet@gmail.com  
 

 
  
 

mailto:francomagnusdarocha@gmail.com
mailto:associadosvet@gmail.com


                                              

III. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

1. LOCAL: 
O evento será:  outdoor 

 

2. PISTA DE COMPETIÇÃO: 
Dimensões: 89m x 51m 

Tipo de Piso: Areia 
 

3. PISTA DE AQUECIMENTO: 
Dimensões: 35m x 50m 
Tipo de Piso: Areia 

 

4. SÉRIES E CATEGORIAS EM DISPUTA: 

Série Escola: Xiszinho - 0,40m – 0,60m – 0,80m – 0,90m(AB) 
Série 1,00m: MMR – JCB - AB - CN4  

Série 1,10m: PMR – JCA – AB 
Série 1,20m: MR – JC – AB 
Série 1,30m: PJR – JCT – AB 

Série 1,40m: JR – AB 

 

IV. INSCRIÇÕES 
 

Abertura das Inscrições:     06/10/2021 
Encerramento das Inscrições:     01/11/2021  
Data limite para pagamento do boleto bancário:  02/11/2021 

 

1. TAXAS DE INSCRIÇÃO: 
 

SÉRIE ATÉ 01/11 APÓS 01/11 

XISZINHO 30,00 30,00 

Escola 0,40 R$ 100,00 R$ 110,00 

Escolas 0,60 e 0,80 

Aberta 0,90 
R$ 190,00 R$ 200,00 

1,00 / 1,10 R$ 280,00 R$ 300,00 

1,20 / 1,30 / 1,40 R$ 330,00 R$ 350,00 

MINI GP – 1,05m R$ 200,00 R$ 200,00 

Recursos: o dobro do valor da inscrição da prova. 

 

As inscrições deverão ser feitas somente através do site: 

www.hipismoeco.com.br/sistema 
 

As inscrições para a série xiszinho deverão ser realizadas no 
Júri de Campo, até 30 minutos antes do início da prova, 

mediante pagamento do respectivo valor. 

http://www.hipismoeco.com.br/sistema


                                              

As inscrições para o Mini GP – 1,05m deverão ser realizadas 
até o final do reconhecimento de percurso das provas nº 

16/17/18 (0,80m, 0,60m e 0,40m), mediante pagamento da 
inscrição. A prova somente ocorrerá se tiver um número 

mínimo de 8 conjuntos confirmados. 
 

V.  ASPECTOS VETERINÁRIOS 

 

1. APRESENTAÇÃO AO VETERINÁRIO: 

DATA: 06/11/2021 - HORA: das 15h00 às 17h00. 

DATA: 07/11/2021 - HORA: das 08h00 às 09h00. 

- Todos os animais que participarão do evento deverão ser apresentados 
ao Médico Veterinário responsável do concurso, oportunidade que será 
verificado o Passaporte, Microchip e demais exigências veterinárias. 

 

2. VETERINÁRIO DO CONCURSO: 

Nome: Vanessa Couto Carneiro – CRMV/MS 6388 

Email: associadosvet@gmail.com 

 

3. CONDIÇÕES SANITÁRIAS EXIGIDAS 

 

É obrigatório a apresentação do Exame Negativo de Anemia Infecciosa 
Equina (AIE) e Exame Negativo de Mormo, dentro do prazo de validade; 

Vacinas contra Encefalomielite e Influenza Equina devem estar devidamente 
anotadas nos passaportes dos animais; 

Apresentação do Passaporte CBH e Microchip é obrigatório para todas as séries. 

 
4. ENTRADA E SAÍDA DOS ANIMAIS: 

 
Os interessados em reservar cocheiras para o evento, deverão entrar em contato 

com o diretor do evento, Franco Magnus da Rocha, através do e-mail 
francomagnusdarocha@gmail.com ou celular (67) 9.8110-0455 

 

VI. DIVERSOS 
 

1. PARTICIPAÇÃO: 
 
Escola: será permitido até 03 (três) participações do mesmo animal por dia, sendo 

que no máximo 02 (duas) vezes na mesma série. Para animais inscritos 
exclusivamente na série 0,40m, será permitido até 4 (quatro) participações por dia. 
Caso esse mesmo animal salte qualquer outra série, deverá seguir a regra geral. 

Demais (1,00m a 1,40m): será permitido no máximo 02 (duas) participações por 
dia. Não serão aceitas dobras que incluam concorrentes da categoria Aberta na 

mesma série. Serão computadas todas as participações do animal no evento. 

mailto:associadosvet@gmail.com


                                              

 

Para participar do RANKING DE SALTO DA FSMH, bem como DAS PROVAS que 
constam no calendário da FEDERAÇÃO, os cavaleiros/amazonas deverão 

providenciar junto à FSMH sua filiação anual (tanto dos atletas, quanto dos 
animais), antes de efetivamente participarem das provas. As filiações prévias 
e a correta inscrição nas alturas e categorias são de inteira responsabilidade 

das Entidades e/ou Atletas. Ser federado é a condição para participar, pontuar e 
concorrer às premiações em provas oficiais da FSMH. 

 

2. PREMIAÇÃO: 
 

2.1  DE PISTA: 

Escolas (0,40m a 0,80m e 0,90m AB): Medalha do 1º ao 6º lugar. 

Demais (1,00m a 1,40m): Medalha do 1º ao 3º lugar agrupado por série. 

 
2.2 DE PÓDIO: 

Escolas (0,40m a 0,80m e 0,90m AB): Troféu para Campeão, Vice Campeão e 
3º lugar. 

Demais (1,00m a 1,40m): Troféu para Campeão e Vice Campeão agrupado por 
série. 

* A contagem de pontos será olímpica e em caso de igualdade de pontos para 
definição do pódio, prevalecerá o melhor resultado da prova do segundo dia para as 
escolas e 0,90m AB; e a prova de desempate para as séries 1,00m a 1,40m. 

** Os conjuntos que participarem apenas de 1 (um) dia de prova, estarão excluídos 
da premiação geral da etapa, concorrendo apenas à premiação de pista. 

 

2.3 MINI GP – 1,05M – PREMIAÇÃO EM ESPÉCIE 

 

CAMPEÃO R$ 500,00 

VICE CAMPEÃO R$ 300,00 

3º LUGAR R$ 200,00 

Caso hajam 15 inscrições, ou mais, o C.O se reserva ao direito de melhorar 
o valor em espécie a ser distribuído entre os classificados, a seu critério. 

 

3. SEGURO: 

Todos os proprietários e competidores são pessoalmente responsáveis por danos 
causados a terceiros pelos mesmos, seus representantes ou seus cavalos. Por isto 
se recomenda a contratação de um seguro contra terceiros. A Comissão 

Organizadora DECLARA que não se responsabiliza por danos de nenhuma espécie 
e a qualquer título. Todos os inscritos no ato da inscrição DECLARAM que estão 

cientes. 

 

 

 



                                              

PROGRAMAÇÃO TÉCNICA 

 

SÁBADO – 06/11/2021 

RECONHECIMENTO DAS PROVAS 01 a 04 – 09:00 HS: 

Prova nº 01 – 1,40 m – Art. 238.2.1 – Cronômetro – Vel. 350 m/min. 09:30 HS 
Prova nº 02 – 1,30 m – Art. 238.2.1 – Cronômetro – Vel. 350 m/min. A seguir. 

Prova nº 03 – 1,20 m – Art. 238.2.1 – Cronômetro – Vel. 350 m/min. A seguir. 
Prova nº 04 – 1,10 m – Art. 238.2.1 – Cronômetro – Vel. 350 m/min. A seguir. 

 

RECONHECIMENTO DAS PROVAS 05 e 06 – 11:00 HS: 

Prova nº 05 – 1,00 m – Art. 238.5.2.3 – Faixa de tempo – Vel. 350 m/min. 11:30 HS  

Prova nº 06 – 0,90 m – Art. 238.5.2.3 – Faixa de tempo – Vel. 350 m/min. A seguir. 

 

RECONHECIMENTO DAS PROVAS 07 a 09 – 12:30 HS: 

Prova nº 07 – 0,80 m – Art. 238.5.2.3 – Faixa de tempo – Vel. 350 m/min. 13:00 HS  
Prova nº 08 – 0,60 m – Art. 238.5.2.3 – Faixa de tempo – Vel. 325 m/min. A seguir. 

Prova nº 09 – 0,40 m – Art. 238.5.2.3 – Faixa de tempo – Vel. 300 m/min. A seguir. 
 
 

DOMINGO – 07/11/2021 

RECONHECIMENTO DO XISZINHO E DAS PROVAS 10 a 13 – 08:30 HS: 

 

PROVA EXTRA - XISZINHO 

 

Prova nº 10 – 1,40 m – Art. 238.2.2 – Desempate – Vel. 350 m/min. 09:00 HS  
Prova nº 11 – 1,30 m – Art. 238.2.2 – Desempate – Vel. 350 m/min. A seguir. 

Prova nº 12 – 1,20 m – Art. 238.2.2 – Desempate – Vel. 350 m/min. A seguir. 
Prova nº 13 – 1,10 m – Art. 238.2.2 – Desempate – Vel. 350 m/min. A seguir. 

 

RECONHECIMENTO DAS PROVAS 14 e 15 – 11:00 HS: 

Prova nº 14 – 1,00 m – Art. 238.5.2.3 – Faixa de tempo – Vel. 350 m/min. 11:30 HS  

Prova nº 15 – 0,90 m – Art. 238.5.2.3 – Faixa de tempo – Vel. 350 m/min. A seguir. 

 

RECONHECIMENTO DAS PROVAS 16 a 18 – 13:00 HS: 

Prova nº 16 – 0,80 m – Art. 238.5.2.3 – Faixa de tempo – Vel. 350 m/min. 13:30 HS  
Prova nº 17 – 0,60 m – Art. 238.5.2.3 – Faixa de tempo – Vel. 325 m/min. A seguir. 

Prova nº 18 – 0,40 m – Art. 238.5.2.3 – Faixa de tempo – Vel. 300 m/min. A seguir. 
 

 

Em seguida: MINI GP – Série 1,05m – Art. 273.2.2 – Competição em duas voltas 

(na segunda volta participarão os 30% melhores classificados na primeira volta 

– sempre arredondando para cima – ou todos os conjuntos zerados).               

Vel. 350m/min. Julgamento e Classificação: Art. 273.3.3.1 e Art. 273.4.3. 


