
          
III EXPOSIÇÃO REGIONAL DE POTROS E 

III COMPETIÇÃO DE SALTOS EM LIBERDADE 

REGIONAL MG  - ABCCH - 2018 
 

 
1- GENERALIDADES 

 

1.1 - PROMOÇÃO: 

ABCCH – Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo de Hipismo 

Av. Francisco Matarazzo, 455 - Prédio do Fazendeiro/Sl. 16 - Parque da Água Branca  

São Paulo - SP - CEP 05001-900 

Tel: (011) 3672-2866 / 3873-1424 / 38658190 

 

1.2 - ORGANIZAÇÃO: 

- Regional MG da ABCCH  

 Diretor: Victor Chiari Alves - (031) 996493291 

 

- Colaboradores:  

 Presidente da FHMG: Rodrigo de Moraes Sarmento 

 Presidente da ABCCH: Luiz Flores  

 

1.3 - DATA: 

30 de Junho de 2018 

 
1.5 - LOCAL DO CONCURSO: 

CHJR – Centro Hípico Júnia Rabello 

 

1.6 –OFICIAIS DO CONCURSO: 

Juízes (Morfologia/Salto em liberdade):  Marcelo Blessmann  

 

1.7 – SONORIZAÇÃO  

A cargo do CHJR 

 

1.8 –VETERINÁRIO OFICIAL 

Dra. Iolanda Gea Kassem - CRMV/MG - 13258 

 

2 - CONDIÇÕES GERAIS:  

 

2.1. - CARACTERÍSTICAS DA PISTA: 

Pista Julgamento morfológico:  

 Picadeiro Coberto – Dimensões 35,5m x 29m. (piso de areia)  

Pista Salto em liberdade:  

 Elíptico (Sem cobertura) – Dimensões 35,5m x 19,5m. (piso de areia) 

 

2.2. - PARTICIPAÇÃO: 

As provas serão abertas a todos os animais registrados na ABCCH ou importados com parecer 

de importação e registro emitido pela ABCCH. Será permitida a entrada de animais somente 



com o pré-registro desde que tenham sido inspecionados e microchipados por inspetor da 

ABCCH até a data do evento. 

 

2.3. - INSCRIÇÕES: 

As inscrições devem ser feitas somente através do e-mail 

financeiro@brasileirodehipismo.com.br até o dia 23/06/2016. 

 

A responsabilidade da inscrição é do criador/proprietário. Caso as informações contidas no 

formulário não estejam de acordo com as idades e normas de suas respectivas categorias o 

animal será excluído da competição. 

 

Ficha de inscrição anexa ao final deste programa 

 

2.4. - TAXAS DO CONCURSO: 

Exposição regional de potros:     R$    50,00 por animal 

Competição de salto em liberdade: R$    80,00 por animal 

Campeonato progênie (pai ou mãe): R$    80,00 por conjunto 

Estabulagem: As taxas de estabulagem (para todo o concurso e somente exclusiva  

  ao dia da expo) seguirão as taxas do Campeonato Mineiro que ocorrerá  

  simultaneamente à exposição, com valores de incentivo à criação  

  estadual. 

  A estabulagem será preferencial a animais que venham de maiores          

  distâncias.  

  Machos acima de 24 meses deverão obrigatoriamente ser   

  estabulados. 

   
Os interessados em estabular os animais no local, favor reservar juntamente com a inscrição.  

 

3. - CARACTERÍSTICAS E REGULAMENTAÇÃO DO CONCURSO: 

 - Exposição com julgamento morfológico das categorias: 

- Potro (a) ao pé: 

 - Nascido a 03 meses de idade 

 - 03 e um dia a 06 meses de idade 

- Potro (a): 

 - 06 e um dia a 12 meses de idade 

 - 12 e um dia a 18 meses de idade 

- Potro (a) Júnior: 

 - 18 e um dia a 24 meses de idade 

 - 24 e um dia a 30 meses de idade 

 - 30 e um dia a 40 meses de idade 

  

- Nas competições de morfologia, machos e fêmeas competem em categorias separadas 

 

- Para o título de Grande Campeão(ã) serão julgados machos e fêmeas separadamente, 

sendo que entrarão em pista os dois melhores classificados das categorias agrupadas 

(Potro(a) ao pé, Potro (a)/ Potro (a) Júnior), cuja disputa será entre os dois melhores 

classificados de cada categoria. 

 

- Competição de Saltos em Liberdade: 

 - 2 anos hípicos 

 - 3 anos hípicos 

 

- Nas competições de saltos em liberdade, os machos e fêmeas disputarão juntos na 

categoria por idade. 

 

mailto:victor.ch.alves@gmail.com


 

- Idades para a Exposição de potros (Data de nascimento entre): 

 - Potro(a) ao pé 

 Nascido a 03 meses: 01/03/2018 a 01/06/2018  

 03 e um dia a 06 meses: 01/12/2017 a 28/02/2018 

 - Potro (a) 

 06 e um dia a 12 meses: 01/06/2017 a 31/11/2017 

 12 e um dia a 18 meses: 01/12/2016 a 31/05/2017 

 - Potro(a) Júnior 

 18 e um dia a 24 meses: 01/06/2016 a 31/11/2016 

 24 e um dia a 30 meses: 01/12/2015 a 31/05/2016 

 30 e um dia a 40 meses: 01/02/2015 a 31/11/2015 

 

- Idades para a Competição de Saltos em Liberdade: 

 - 2 anos: 01/08/2015 a 31/07/2016 

 - 3 anos: 01/08/2014 a 31/07/2015 

 

3.1 - REGULAMENTAÇÃO 

  

 - A III Exposição Regional de Potros MG será julgada pelo regulamento da 

Exposição Nacional do Cavalo BH de 2017, disponível pelo link 

http://brasileirodehipismo.com.br/site/upload/arquivos/REGULAMENTO-EXP2017.pdf 

  

 - A III Competição de Salto em Liberdade Regional MG será julgada pelo  

seguinte regulamento: 

 

1) A ordem de entrada será por idade, do mais novo para o mais velho. 

 

2) O cavalo deverá se apresentar de cabeçada com bridão e realizar: 

 

 a) Uma volta com varas no chão (Podendo esta ser puxado ou não) 

 b) Uma volta com "x" a 6(seis) metros do limite paralelo da pista mais próximo aos 

 saltos e uma vertical de 0,70m a 7,60m do primeiro "x". 

 c) Uma volta aumentando-se a vertical para 1,00m 

 d) Quatro voltas com um oxer ou paralela, aumentando gradativamente a altura e 

 largura até o máximo de 1,20m x 1,40m (Cat. 02 anos) e 1,30m x 1,50m (Cat. 03  

 anos) 

 e) A critério do júri poderá ser pedido mais um ou dois saltos, dentro das 

 dimensões regulamentadas. 

 f) Testeiras poderão ser utilizadas para a composição dos obstáculos desde que não 

 estejam como componente superior dos mesmos.  

 g) Será obrigatório o uso de ganchos de segurança regulamentados pela CBH/FEI 

 nos obstáculos com largura.  

 h) Não será permitida alteração de distância entre obstáculos e na sequência dos 

 saltos. Serão permitidas alterações nas varas no chão colocadas a frente dos 

 obstáculos como marcação e colocação de uma vara de 3 a 3,5m do primeiro 

 "x"(anterior ou posterior a este),  podendo a qualquer momento esta 

 disposição ser requisitada ou alterada pelo júri.  

 

3) Cada animal poderá ser apresentado pela própria equipe com no máximo 6 (seis) 

pessoas. Todos deverão utilizar uniformes segundo regulamento da Exposição Nacional do 

Cavalo BH de 2017. 

 

 

 

http://brasileirodehipismo.com.br/site/upload/arquivos/REGULAMENTO-EXP2017.pdf


 

4) Serão atribuídas notas de 0 (zero) a 10 (dez), para os seguintes critérios: 

  

 a) Abordagem 

 b) Técnica de anteriores 

 c) Trajetória 

 d) Técnica de posteriores 

 e) Potência 

 f) Respeito 

 g) Atitude geral 

 

- A classificação será pela maior somatória de pontos de todos os critérios avaliados. 

 

5) O animal será desclassificado após o terceiro refugo. 

 

6) Caso haja empate nas notas o desempate será pela maior nota do critério atitude geral. 

Ainda havendo empate a classificação ficará a cargo do júri. 

 

7) A inscrição nestas provas será exclusivamente destinada a animais regularmente 

registrados no SBBCH, com idade de 2 (dois) e 3 (três) anos hípicos e sem nenhuma 

pendência com a ABCCH. 

 

8) Poderão ser desclassificados a qualquer momento pela comissão organizadora ou júri: 

 

 a) Animais que o júri avaliar que não apresentam condições mínimas para 

 participar da prova. 

 b) Sofram maus tratos por parte de seus apresentadores e/ou tratadores. 

 c) Estejam utilizando proteções (Caneleiras e boleteiras) em desacordo com o 

 regulamento específico CBH/FEI 2018 para Cavalos Novos. 

 

4 - PREMIAÇÃO: 

 

 - Troféus e faixa para os Grandes  Campeões da exposição (Grande Campeão 

macho e Grande campeã fêmea) e também para os Campeões da competição de Salto em 

liberdade. 

 

 - Placas para os Reservados Grandes Campeões (Reservado Grande Campeão 

Macho e Reservada Grande Campeã Fêmea) e também para os Reservados Campeões da 

competição de Salto em liberdade. 

 

 - Escarapelas menores para os campeões de cada categoria da exposição e também 

para os Reservados Campeões das categorias agrupadas. 

 

 - Escarapelas maiores para Campeões das categorias agrupadas (Potro(a) ao pé - 

Campeão e reservado; Potro(a) - Campeão e reservado e Potro(a) Júnior - Campeão e 

reservado) e também para os Reservados Campeões da competição de Salto em liberdade. 

 

 - Troféu para o melhor criador da exposição. 

 

5 - OUTRAS INFORMAÇÕES: 

 

5.1 - PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS: 

Correrá por conta dos concorrentes: transporte e alimentação dos animais, alimentação de 

tratadores, assistência veterinária e ferragem.  

Haverá ferrador de plantão no dia do concurso, correndo os custos por conta dos interessados. 



 

PROGRAMAÇÃO TÉCNICA 
 

SÁBADO (30/06/2018) 

 

- 09:00h: 

Exposição de machos categoria Potro ao pé (Nascido a 03 meses) 

 

- A seguir: 

Exposição de machos categoria Potro ao pé (03 e um dia a 06 meses) 

 

 

- A seguir: 

Final de machos categoria Potro ao pé  

 

- A seguir: 

Exposição de machos categoria Potro (06 e um dia a 12 meses) 

 

- A seguir: 

Exposição de machos categoria Potro (12 e um dia a 18 meses) 

 

- A seguir: 

Final de machos categoria Potro   

 

- A seguir: 

Exposição de machos categoria Potro Junior (18 e um dia a 24 meses) 

  

- A seguir: 

Exposição de machos categoria Potro Junior (24 e um dia a 30 meses) 

  

- A seguir: 

Exposição de machos categoria Potro Junior (30 e um dia a 40 meses) 

 

- A seguir: 

Final de machos categoria Potro Júnior  

 

- A seguir: 

Exposição de fêmeas categoria Potra ao pé (Nascida a 03 meses) 

 

- A seguir: 

Exposição de fêmeas categoria Potra ao pé (03 e um dia a 06 meses) 

 

- A seguir: 

Final de fêmeas categoria Potra ao pé  

 

- A seguir: 

Exposição de fêmeas categoria Potra (06 e um dia a 12 meses) 

 

- A seguir: 

Exposição de fêmeas categoria Potra (12 e um dia a 18 meses) 

 

- A seguir: 

Final de fêmeas categoria Potra   

 



- A seguir: 

Exposição de fêmeas categoria Potra Junior (18 e um dia a 24 meses) 

  

- A seguir: 

Exposição de fêmeas categoria Potra Junior (24 e um dia a 30 meses) 

  

- A seguir: 

Exposição de fêmeas categoria Potra Junior (30 e um dia a 40 meses) 

 

- A seguir: 

Final de fêmeas categoria Potra Júnior 

 

- A seguir: 

Grande campeonato: 

 - Machos 

 - Fêmeas 

 

- A seguir: 

Campeonatos de progênie: 

 - Progênie de pai 

 - Progênie de mãe 

 

- 15:00h: 

Competição de salto em liberdade Categoria 2 (dois) anos 

 

- A seguir: 

Competição de salto em liberdade Categoria 3 (três) anos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


