


PROGRAMA DA 1ª ETAPA DE PROVAS DO RANKING INTERNO 

INFORMAÇÕES GERAIS 

A Sociedade Hípica de Guaratinguetá, através do Centro Hípico “Paulo Eduardo Rangel 

Credídio”, realizará a 1
a
Etapa do ranking interno, convidando também hípicas da região

a participarem, se inscrevendo nas categorias: Plano, 0,40m, 0,60m, 0,80m, 0,90m, 

1,0m, 1,10 m. O início da prova será autorizado pelo juiz, a partir das 8:30. 

NÃO SERÁ PERMITIDA A ENTRADA DE QUAISQUER TIPO DE ANIMAIS 

DOMÉSTICOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO HÍPICO 

LOCAL E DATA 

          O Centro Hípico “Paulo Eduardo Rangel Credídio”, localizado na Sociedade 

Hípica de Guaratinguetá: Estrada Césare Zangrandi, 2255, São Dimas – Guaratinguetá - 

SP realizará no dia 24 de março de 2018 dás 8:00 as 17:00 a 1ª Etapa do ranking 

interno. 

          O reconhecimento de pista da série escola será aberto as 8:30 e encerrado após 30 

minutos, para darmos inicio da apresentação da categoria plano às 9:00. Reabriremos o 

reconhecimento após apresentação do ultimo conjunto da série 0,60 m e novamente 

após apresentação do ultimo conjunto da série 0,90 m. 

         As séries se apresentarão na sequencia crescente da altura dos obstáculos. 

Cavaleiros e Amazonas deverão procurar manter contato com a Secretaria da Sociedade 

Hípica de Guaratinguetá – (12) 3125 1911; (12) 3125 1255 e 

shg@hipicadeguaratingueta.com.br), para se inscreverem e confirmarem a presença na 

prova. 

Observação: WhatsApp - (12) 99628 2987 

REALIZAÇÃO 

Centro Hípico “Paulo Eduardo Rangel Credídio”, da Sociedade Hípica de 

Guaratinguetá, em parceira com o Centro Hípico Italiano. 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

José Augusto Souza Figueiredo Júnior 

Luíza Helena Carvalho de Castro 

Adelaide Silva 

JURI DE CAMPO 

Juarina Rodrigues 

SOM E CRONOMETRO 



 

Joedison Martins 

Jonathan Camargo 

DESENHADOR DE PERCURSO 

Natalino Canos 

Luíza Helena Carvalho de Castro 

AMBULANCIA 

Medcross Ambulância 

UNIFORME 

Cavaleiros e amazonas deverão se vestir com culote de cor clara, cinto, bota, camisa de gola 

branca e capacete. Para alunos da escola de equitação do Centro Hípico Italiano e Sociedade 

Hípica de Guaratinguetá, é obrigatório o uso da camisa uniforme. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições deverão ser realizadas até 22/03. Para inscrições após está data e até 30 

minutos antes do início da prova, será cobrado o dobro da inscrição normal devido ao 

atraso. 

As provas ocorrerão somente se houver 3 inscrições de conjuntos diferentes. 

TAXAS 

R$ 50,00 para séria até 1m e hors concours. 

R$ 100,00 - Série 1,10 m* 

 

* Lembrando que um percentual do total das inscrições será revertido em prêmios. 

ALIMENTAÇÃO PARA COLABORADORES DO EVENTO 

Hípicas visitantes que necessitarem de alimentação para seus instrutores, motoristas ou 

tratadores, pedimos que comuniquem antecipadamente a direção sobre o numero de 

pessoas para que seja providenciado os almoços. R$ 15,00/ pessoa. 

ESTABULAGEM 

Será cobrado uma taxa de pernoite de R$ 50,00/ animal e será disponibilizado uma 

cocheira com apenas água.  Portanto é de responsabilidade do proprietário do animal o 

fornecimento de alimentação e cama. Ao retirar o cavalo estabulado, pedimos que a 

cama também seja removida. 

Observação: será oferecida também a opção de “piquete”, ocasião em que será cobrado 

o valor de R$ 30,00 por animal. 

 



 

 

CONDIÇÕES SANITÁRIAS EXIGIDAS PARA INGRESSO DE ANIMAIS NO 

CENTRO HÍPICO 

1. Atestado de vacina contra INFLUENZA EQUINA, contendo número de partida, 

lote, fabricante e data da vacinação assinada e carimbada pelo médico 

veterinário responsável pelo animal; 

2. Realização do Exame de ANEMIA INFECCIOSA EQUINA, negativo e na 

validade (60 dias da data de coleta); 

3. Realização do Exame de MORMO, negativo e na validade (60 dias da data de 

coleta);  

DADOS PARA GTA 

Sociedade Hípica de Guaratinguetá 

Código Estabelecimento - 35184040922 

Estrada Césare Zangrandi, 2255, São Dimas 

CEP 12.605-540 Guaratinguetá -  SP 

 

IMPORTANTE: Será cobrado R$ 20,00 por animal para emissão da GTA de Retorno. 

PROVAS 

Todas provas serão em pista de areia de 4.690 m
2
, e só ocorrerão, se houver um mínimo 

de 3 conjuntos inscritos. 

Provas 1: Série plano, vara no chão.  

Provas 2: Série 0,40m – competição ao tempo ideal oculto e velocidade de 300m/ min.  

Provas 3: Série 0,60m – competição ao tempo ideal oculto e velocidade de 325m/ min.  

Provas 4: Série 0,80m – competição ao tempo ideal oculto e velocidade de 350m/ min.  

Provas 5: Série 0,90m – competição ao tempo ideal oculto e velocidade de 350m/ min. 

Provas 6: Série 1,0m – competição ao tempo ideal oculto e velocidade de 350m/ min. 

Provas 7: Série 1,1m – competição com duas voltas em duas pistas distintos e 

velocidade de 350m/ min. 

A ordem de entrada dos concorrentes de todas as provas, será estabelecida por sorteio. 

 

 



 

 

PREMIAÇÃO 

Série plano: todos inscritos serão premiados com uma medalha de participação. E a 

premiação será feita logo após a apresentação do ultimo conjunto da categoria. 

 

Séries: 0,40m; 0,60m;  0,80m;  0,90m e 1,0m: serão premiados do 1
o
 ao 3

o
 lugar com 

medalhas, escarapelas e outros prêmios.  

 

Categoria 1,1m: serão premiados do 1
o
 ao 3

o
 lugar com medalhas, escarapelas e 

prêmios em espécie e a premiação será no encerramento do evento. 

 

Observação 1: Lembrando que um percentual do total das inscrições será revertido em 

prêmios, além de valores doados pelos patrocinadores: Chemarauto; Nutricampo; 

Pagotti Agrícola.  

 

Observação 2: Os primeiros colocados de cada categoria, à exceção de “vara no chão” 

receberão camisetas de prêmio.   

 

CÓDIGO DE CONDUTA DA FEI (Federação Equestre Internacional) 

 Em todos os esportes equestres, o cavalo tem de ser considerado a figura mais 

importante. 

 

 O bem-estar do cavalo tem que estar acima da necessidade dos organizadores, 

patrocinadores e oficiais. 

 

 Todo manejo e tratamento médico veterinário têm que assegurar a saúde e o 

bem-estar do cavalo. 

 

 Os mais altos padrões de nutrição, saúde, higiene e segurança têm que ser 

incentivados. 

 

 Durante o transporte, adequadas provisões têm que ser providenciadas para 

assegurar a ventilação, alimentação (comida e bebida) e manter as condições de 

saúde do organismo do cavalo. 

 

 Tem que se dar ênfase à crescente educação de treinamento, nas práticas 

equestres e na promoção de pesquisas científicas da saúde equina. 

 

 No interesse do cavalo, a aptidão e a competência têm que ser consideradas 

essenciais. 

 

 Todos os métodos de treinamento e equitação consideram o cavalo como um 

"ser vivo" e não podem incluir qualquer técnica considerada abusiva pela FEI.  

 



 

 As confederações nacionais têm que estabelecer controles adequados para que 

todas as pessoas de sua jurisdição respeitem a segurança do cavalo. 

 

 

 As regras e regulamentações regionais e internacionais do esporte equestre a 

respeito dasaúde e segurança do cavalo têm que ser aderidas não só nas 

Competições Nacionais e Internacionais, mas também nos treinamentos. As 

regras e regulamentações das competições têm que ser revisadas constantemente 

para garantir sempre a segurança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1º CIRCUITO INTER-ESCOLAS DE EQUITAÇÃO DA SOCIEDADE HÍPICA 

DE GUARATINGUETÁ 

 

 

F I C H A     D E    I N S C R I Ç Ã O 

 

Nome: ________________________________________________________________ 

 

Nome do cavalo: _______________________________________________________ 

 

Hípica que representa: __________________________________________________ 

 

Categorias que irá disputar: ______________________________________________ 

 

Tipo de estabulagem para o cavalo (Baia ou Piquete): ________________________ 

 

Contatos:  

Telefones: ________________________________________________ 

Email: ___________________________________________________ 

 

Dados bancários para transferência das inscrições: 

- Sociedade Hípica de Guaratinguetá 

- Banco – Caixa Econômica Federal 

- Agência – 0306 

- Conta – 00002100-6 

- Operação: 003 

 

Observação: solicitamos o envio do comprovante de depósito no email 

shg@hipicadeguaratingueta.com.br 


