REGULAMENTO DO CAMPEONATO PAULISTA DE ENDURO EQUESTRE 2020

O Campeonato Paulista de Enduro Equestre 2020 será disputado em 5 etapas,
conforme calendário previamente divulgado, nas datas e locais previstos e serão
Organizados pelo Instituto Enduro Brasil.
Seguindo as diretrizes da Federação Paulista de Hipismo, para a premiação relativa
ao Campeonato Paulista do ano de 2020 apenas estarão habilitados a concorrer os
cavaleiros filiados a FPH. Como filiados à FPH serão considerados aqueles cavaleiros
que se declararem filiados à FPH, com endereço no Estado de São Paulo, sendo
vedada a sua participação em outros campeonatos estaduais concorrendo por outras
federações equestres.

1. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

•

Todas as 5 etapas computarão pontos para a classificação final dos
concorrentes (aberto aos cavaleiros das demais Federações do Brasil) de
ambas modalidades - Controlada e Velocidade Livre, conforme tabela
abaixo;

•

O critério de classificação será: o 1º Lugar será conferido ao cavaleiro que
obtiver o maior número de pontos acumulados nas etapas das quais
participou. As demais classificações seguirão em ordem decrescente,
adotando-se o mesmo critério. Em caso de empate, será considerado, para
efeito de desempate, o maior número de melhores colocações obtidas nas 5
etapas pelo cavaleiro.

•

Não haverá descarte de provas/etapas.
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•

Caso haja alteração de etapa, data ou local de provas, serão computados
os pontos das provas efetivamente realizadas no ano de 2020.

2. PREMIAÇÃO EM CADA ETAPA
•

Medalhas aos 1º ao 5º colocados todas as categorias

•

Troféu de Best Condition para Modalidade Velocidade Livre CEI 3*, 2* e 1* a
ser julgado pelos veterinários e juízes da prova.

3. MODALIDADES

3.1 MODALIDADE VELOCIDADE CONTROLADA
Será aplicado o Regulamento de Velocidade Controlada da FPH 2020
Link:
CONTROLADA ABERTA (Aproximadamente 20km)
Categorias:
•

Adulto (a partir de 18 anos, nascidos a partir de 2002, sem peso
mínimo)

•

Jovem (14 a 21 anos nascidos entre 1999 a 2006, sem peso mínimo)

•

Mirim (07 a 13 anos nascidos entre 2007 a 2013, sem peso mínimo)
* As Velocidades e tempo de descanso ficarão a critério da Organização da Prova e
serão divulgados a cada Programa.

Apresentação no Vet Check em até 20 minutos
Frequência Cardíaca: 64 bpm
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Idade do Cavalo: a partir dos 5 anos
Serão 5 Etapas

CONTROLADA GRADUADO (Aproximadamente 40km)
Categorias:
•

Adulto (a partir de 18 anos, nascidos a partir de 2002, sem peso
mínimo)

•

Jovem (14 a 21 anos nascidos entre 1999 a 2006, sem peso
mínimo)

•

Mirim (07 a 13 anos nascidos entre 2007 a 2013, sem peso mínimo)

* As Velocidades e tempo de descanso ficarão a critério da Organização da Prova
e serão divulgados a cada Programa.

Apresentação no Vet Check em até 10 minutos
Frequência Cardíaca: 64 bpm
Idade do Cavalo: a partir dos 5 anos
Serão 5 Etapas

3.2 MODALIDADE VELOCIDADE LIVRE
Será aplicado o Regulamento de Velocidade Livre da FEI 2020
Link: https://inside.fei.org/node/3835/
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LIVRE CURTA CEE/CEN 60 km
Categorias:
•

Adulto (a partir de 18 anos, nascidos a partir de 2002, peso mínimo
de 70kg)

•

Jovem (14 a 21 anos nascidos entre 1999 a 2006, peso mínimo
60kg)

•

Mirim (07 a 13 anos nascidos entre 2007 a 2013, sem peso mínimo)

Idade do Cavalo: a partir dos 5 anos
Para qualificação, velocidade média máxima de trilha 16 km/h
Frequência Cardíaca: 64 bpm
Serão 5 Etapas

LIVRE CEN/CEE e CENYR/CEEYR 80 km
Categorias:
•

Adulto (peso mínimo 70kg)

•

Young Riders: (14 a 21 anos nascidos entre 1999 a 2006, peso
mínimo 60kg)

•

Mirim: (10 a 13 anos nascidos entre 2007 a 2010, sem peso
mínimo)

Idade do Cavalo: a partir dos 6 anos
Para qualificação, velocidade máxima de trilha 16 km/h
Frequência Cardíaca: 64 bpm
Serão 5 Etapas
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LIVRE CEI 1* e CEIYR 1* 100 KM
Categorias:
•

Adulto (peso mínimo 70kg)

•

Young Riders: (14 a 21 anos nascidos entre 1999 a 2006, peso
mínimo 60kg)

Idade do Cavalo: a partir dos 6 anos
Frequência Cardíaca: 64 bpm
Serão 3 etapas
LIVRE CEI/CEN/CEE 2* e CEIYR/ CENYR/CEEYR 2* 120 KM
Categorias:
•

Adulto (peso mínimo 70kg)

•

Young Riders: (14 a 21 anos nascidos entre 1999 a 2006, peso
mínimo 60kg)

Idade do Cavalo: a partir dos 7 anos
Frequência Cardíaca: 64 bpm
Serão 3 etapas
LIVRE CEI 3* 160 KM
Categoria Única
Peso mínimo 75kg
Idade do Cavalo: a partir dos 8 anos
Frequência Cardíaca: 64 bpm
Será 1 etapa
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4. INSCRIÇÃO
- 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 realizadas
- Todos que realizarem a sua inscrição com pagamento antecipado até ___ dias
antes de cada evento, gozarão de 10% de desconto
- Os valores das baias não entram no valor da inscrição e por isso não desfruta dos
descontos acima citados
- As inscrições deverão ser realizadas online pelo site
www.institutoendurobrasil.com.br
- As provas FEI possuem prazo diferenciado das inscrições nacional, pois as
mesmas são submetidas ao órgão para aprovação. Consultar o programa de cada
evento para se informar das datas
- As inscrições para as Provas Nacionais poderão ser realizadas no próprio dia,
bastando comparecer munido dos documentos necessários do cavalo e cavaleiro na
Secretaria da Prova, instalada no Recinto do Evento, com pelo menos 2 (duas) hora
de antecedência da hora de largada.

:: FEI data limite para ser realizada e é determinada pela própria FEI de
acordo com cada evento. A alteração de cavalo ou cavaleiro, precisa ser
feita dentro do prazo de Inscrição.
:: Marcação de Largada para as provas de Regularidade, devem ser
realizadas junto a Cronometragem da prova antes do início oficial da largada
:: Alterações nos conjuntos inscritos para as provas nacionais, seja por
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substituição de cavalos, de cavaleiros ou de ambos, apenas serão
permitidas até o prazo máximo de 2 (duas) hora antes da largada da
modalidade/categoria.
Dúvida ou problema favor entrar em contato com a nossa Secretaria através do
contato@institutoendurobrasil.com.br

4.1. VALOR DAS INSCRIÇÕES
CONTROLADA ABERTA
R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)
CONTROLADA GRADUADO
R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)
LIVRE CURTA 60 Km
R$ 400,00 (Quatrocentos reais)
LIVRE 80Km
CEN/CEE 1* R$ 500,00 (Quinhentos Reais)
LIVRE 1* 100Km
CEI 1* R$ 1.400,00 (Hum mil e quatrocentos reais)
LIVRE 2* 120 km
CEI 2* R$ 1.700,00 (Hum mil e setecentos reais)
CEN/CEE 2* R$ 600,00 (Seiscentos Reais)
LIVRE CEI 3* 160 km
CEI 3* R$ 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais)
CEE/CEN 3* R$ 700,00 (Setecentos reais)
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5. BAIAS
Obrigatório o uso de baias para todas as categorias FEI. As provas Nacionais o uso
é opcional ou de acordo com a regra de cada local de Prova.
Valor: R$ 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais)

6. DOCUMENTAÇÃO DOS ANIMAIS E CAVALEIROS
6.1 CAVALOS
Para todas as provas e categorias, é obrigatório a apresentação dos exames
de AIE e Mormo, antes mesmo de tirar os cavalos do caminhão
CEI 3 * 160km
- Capa FEI
- Passaporte
- Registro FEI atualizado
CEI 2 * 120km
- Passaporte
- Registro FEI atualizado
CEI 1 * 100km
-

Passaporte

-

Registro FEI atualizado
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Provas Nacionais
*

Os cavalos que realizaram as provas de Regularidade e/ou 60km para fins
de graduação, precisam ter o Passaporte

6.1 CAVALEIROS
Provas FEI
- Registro FEI atualizado

7. PONTUAÇÃO
TABELA DE PONTUAÇÃO PARA OS CONCORRENTES DE TODAS AS
MODALIDADES E CATEGORIAS

1º lugar - 25 pontos
2º lugar - 18 pontos
3º lugar - 15 pontos
4º lugar - 12 pontos
5º lugar - 10 pontos
6º lugar - 8 pontos
7º lugar - 6 pontos
8º lugar - 4 pontos
9º lugar - 2 pontos
10º lugar- 1 ponto
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OBSERVAÇÕES GERAIS:
•

Obrigatório o uso de capacete com jugular PARA TODOS QUE
ESTIVEREM MONTANDO no recinto do evento: antes, durante e após
o evento (inclusive treinadores e auxiliares), vestimentas apropriadas
para hipismo, calçado com salto destacado de no mínimo 12 mm ou uso
de estribo com protetor (gaiola).

•

Vedado o uso de chicote ou espora para qualquer prova.

•

Obrigatória a apresentação de GTA (p/ obtenção da GTA será
necessário: Atestado negativo de AIE e Atestado de Sanidade e
Vacinação contra Influenza Equina emitido pelo veterinário responsável
pelo animal a menos de 30 dias da data de solicitação da GTA)

•

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 exclusiva do proprietário, sendo da responsabilidade deste o
pagamento dos valores diretamente ao VETERINÁRIO DE
TRATAMENTO.

•

O critério de classificação será o seguinte: o 1º Lugar será o cavaleiro
que obtiver o maior número de pontos acumulados nas etapas do
Campeonato Paulista das quais participou. As demais classificações
seguirão em ordem decrescente adotando-se o mesmo critério. Em
caso de empate o maior número de melhores colocações obtidas em
todas as etapas pelo cavaleiro será utilizado como critério para o
desempate.
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CALENDARIO FPH 2020

I Etapa Paulistão
LOCAL: Haras Endurance - Bragança Paulista – Data: 21 de Março 2020

II Etapa Paulistão
LOCAL: Haras Endurance - Bragança Paulista – Datas: 01 e 03 de Maio
2020

III Etapa Paulistão
LOCAL: FNSL - Jaguariúna – Data: 23 de Maio 2020

IV Etapa Paulistão
LOCAL: Marco Zero/Rach Stud - Araçoiaba da Serra – Datas: 18 e 20 de
Setembro 2020

V Etapa Paulistão
LOCAL: Fazenda Dona Carolina – Itatiba – Datas: 31 de Outubro 2020

Observações:
1: Eventuais alterações nos locais de prova poderão ocorrer e serão avisadas
com antecedência (antes da emissão do programa).

20 de Janeiro 2020
Olavo Dante Maciel
Diretor de Enduro da FPH
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TROFEU EFICIÊNCIA
Informamos que para cômputo de pontuação no Troféu Eficiência as provas
do Campeonato Paulista serão consideradas.
Na premiação relativa ao Troféu Eficiência do ano de 2020 da FPH não haverá
descarte das provas realizadas no Estado de São Paulo, e apenas estarão
habilitados a concorrer os cavaleiros filiados a FPH. Como filiados à FPH serão
considerados aqueles cavaleiros que se declararem filiados à FPH, com
endereço no Estado de São Paulo, sendo vedada a sua participação em outros
campeonatos estaduais concorrendo por outras federações equestres.
O critério de classificação será o seguinte: o 1º Lugar será o cavaleiro que
obtiver o maior número de pontos acumulados nas etapas do Campeonato
Paulista das quais participou. As demais classificações seguirão em ordem
decrescente adotando-se o mesmo critério. Em caso de empate o maior número
de melhores colocações obtidas em todas as etapas pelo cavaleiro será
utilizado como critério para o desempate.
Somente e apenas para o Troféu Eficiência, persistindo o empate em alguma
categoria após a aplicação dos critérios acima, o campeão será o cavaleiro que
possuir o maior número de inscrições nas provas chanceladas pela FPH,
primeiro na categoria em disputa e, persistindo o empate, somando-se as
inscrições realizadas pelo mesmo cavaleiro em qualquer outra categoria. Após
a adoção dos critérios acima, caso ainda persista o empate, os dois (ou mais)
cavaleiros serão declarados campeões da categoria.

20 de Janeiro 2020
Olavo Dante Maciel
Diretor de Enduro da FPH
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