CSE Copa de Hipismo
EXPOLONDRINA
58ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL DE
LONDRINA

R$ 19.400,00
+
R$ 600,00 para o Vencedor da prova 1,30/1,40m de Domingo
1 MOCHILA DE HIPISMO - CAMPEÃO

1,00m A

(MM/JCB)

1 CHICOTE CABO GEL - CAMPEÃO - X e 0,40m
1 SELA DE HIPISMO – CAMPEÃO - 0,60
1 SELA DE HIPISMO – CAMPEÃO - 0,80
1 SELA DE HIPISMO – CAMPEÃO - *0,90 aberta
*0,90 Aberta somente para atletas que subiram da série 0,80 para 0,90 e quem nunca saltou 1,00m

Programa aprovado em 15/03/2018

Marcelo Messias
Presidente
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Local: SOCIEDADE RURAL DO PARANÁ
Organização: FORÇA LIVRE HIPISMO

Outdoor:

X

Data:14 e 15 de Abril de 2018

Federação: Supervisão FPrH

CONDIÇÕES GERAIS
Esse evento é regido de acordo com:


Regulamento de Saltos e Geral da CBH – ultima versao;



Regulamento Veterinário da CBH – última versão;



Regulamento do Ranking da FPRH – 2018.

I. INFORMAÇÕES GERAIS
1.

DENOMINAÇÃO DO EVENTO:
COPA EXPOLONDRINA 2018
Data: 14 e 15 de Abril de 2018
Local: Sociedade Rural do Paraná – Parque Governador Ney Braga
Endereço: Av Tiradentes 6275

Telefone: (43) 33782000

2. ORGANIZADOR
Nome: FORÇA LIVRE COMÉRCIO DE PRODUTOS HÍPICOS LTDA
Rua: José Garcia Domingues, 143 – Bairro: Três Marcos
Tel.: (43) 3341-84-84 e Tel.: (43) 3017 1333
Cel.: (043) 999296295
CEP 86.046-560 – Londrina – Pr.
flhipismo@hotmail.com

3. COMITÊ ORGANIZADOR
Presidente de honra:
Presidente do evento:
Diretora do evento:
Chagas

Sr Afrânio Eduardo Rossi Brandão
Maria de Fátima Marchezoni
Paula Marchezoni Alho da Silva Junqueira Secretaria do evento:

Fabiana

II.OFICIAIS
4.1 JÚRI DE CAMPO

4.2 JUIZ DE PADOOCK

Presidente: Sra. Silvana Furquim Vaz

Srta. Marilia Ramalho Assunção

Membro: Sra. Denise Duwe
Sr. Daniel E. Pereira
4.3 COMISSÁRIOS

4.4 DESENHADOR DE PERCURSO

A cargo da SRPr

Sr. Vailton Jaci Cordeiro
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4.5 VETERINÁRIO OFICIAL DO CONCURSO

4.6 CRONOMETRAGEM

Nome: Dr. José Henrique Cavicchioli

Sr. Reinaldo M. Ishida

E-mail: zequinha@sercomtel.com.br
4.7 AMBULÂNCIA e MEDICO

4.8 SECRETARIA

A Cargo da Sociedade Rural do Paraná

Sra. Fabiana Chagas

4.9 FERRADORIA DO CONCURSO

4.10 FILMAGEM E FOTOS

Flávio Ari Vicente - (43) 999127076

Rafael Coli

1. JÚRI DE APELAÇÃO
Será formado por representantes das entidades participantes.
Para tanto é necessário que as entidades indiquem previamente o representante, pois sem esta indicação, a
entidade não terá representatividade no julgamento de questões técnicas ocorridas nas provas.

2. DESPESAS E VANTAGENS
 Juízes convidados receberão passagens ou ressarcimento das despesas, credencial para acesso ao local,
hospedagem, transporte local e vale alimentação;



Juízes locais receberão vale alimentação e credencial;



Concorrentes alimentação e transporte por conta própria;



Para entrada no parque para os cavaleiros receberão convites (três por dia) e se necessário para o dia
anterior (sexta feira) ou credencial que valerá para todos os dias do prova.



Para os tratadores e instrutores também.



Registro do cavaleiro e cavalo em dia com a Federação;



Tratadores e motoristas por conta própria, devendo trazer colchonetes, roupa de cama, bem como balde
para os animais, solicitando que venham com uniforme e identificação de suas respectivas entidades. A
alimentação poderá ser feita nas dependências do Parque de Exposições por conta própria;



Quem participar do concurso da Vila Hípica querendo participar do concurso da Expo poderá vir ao parque
a partir de terça feria e não terá que pagar nada a mais pelos dias que ficar fora da época da prova.



Animais por conta de seus proprietários e alojados em cocheiras pré moldadas, a partir do dia 10/04/2018
(terça-feira) com saída até o dia 17/04/2017 (terça -feira).



O HORÁRIO DE ENTRADA DOS CAVALOS NO RECINTO DO CONCURSO É DAS 8:00h às 19:00h;
saída após as 19:00 hrs.

3. SEGUROS
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.
Será solicitado de todos os concorrentes o número do seu CPF ou carteira de identidade no ato da

3

inscrição, não entrará na pista o concorrente que não tenha fornecido o mesmo à organização.

III. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
1. PISTAS
PISTA DE COMPETIÇÃO
65m x 39,5m (sem rio) – grama

PISTA DE TREINAMENTO
Picadeiro coberto: 110m x 45m areia

PISTA DE AQUECIMENTO
70m X 36,0m – grama

2. COCHEIRAS
Dimensões: 4,0m x 4,0m* (cocheiras pré-montadas e de alvenaria.)

IV. INSCRIÇÕES E ESTABULAGENS


Inscrições nominais: 06/04/2018



Inscrições definitivas: 10/04/2017 (terça-feira)



Reserva de cocheiras e estabulagem: 10/04/2017 (terça-feira)

Obs.: os primeiros que requisitarem baia de alvenaria terão o direito da reserva da mesma mediante o
pagamento da inscrição e estabulagem.
****Somente serão aceitas inscrições de cavaleiros e cavalos que estejam com o seus registros em dia na FPrH

CATEGORIAS

Até 10/04/2018

Após 10/04/2018

Categoria Escolas – X, 0,40m, 0,60m, 0,80m, 0,90m aberta

R$ 180,00

R$ 220,00

Série 1,00m “A” e “B”

R$ 220,00

R$ 250,00

Série Cavalos Novos 4 anos 1,00m

R$ 110,00

R$ 125,00

Série 1,10m

R$ 240,00

R$ 270,00

Série Cavalos Novos 4/5 anos 1,10m

R$ 120,00

R$ 135,00

Série 1,20m

R$ 300,00

R$ 350,00

Série Cavalos Novos 5/6 anos 1,20m

R$ 150,00

R$ 165,00

Série 1,30m

R$ 340,00

R$ 390,00

ESTABULAGEM

R$ 380,00

R$ 430,00

QUARTO DE SELA

R$ 320,00

R$ 370,00

TAXA DE ESTABULAGEM PARA ANIMAIS NAO INSCRITOS

R$ 400,00

R$ 450,00

Recursos ou forfaits sem aviso

Dobro da inscrição

**** PARA QUE SEU ANIMAL SALTE A CATEGORIA CAVALOS NOVOS, DEVERÁ TER O REGISTRO EM DIA COMO TER PROVIDENCIADO A
CÓPIA DO STUD BOOK (DA ASSOCIAÇÃO) PARA COMPROVAR A IDADE, DEVERÁ SER APRESENTADO PARA A FPrH NO MÍNIMO 1
SEMANA ANTES DO EVENTO COM A CÓPIA DO PASSAPORTE.
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IDADE DOS CAVALOS NOVOS:

Cavalos 04 anos - nascidos entre 01/08/2013 a 31/07/2014
Cavalos 05 anos - nascidos entre 01/08/2012 e 31/07/2013
Cavalos 06 anos - nascidos entre 01/08/2011 e 31/07/2012
Cavalos 07 anos - nascidos entre 01/08/2010 e 31/07/2011
Cavalos 08 anos - nascidos entre 01/08/2009 e 31/07/2010
1. Para efetuar suas inscrições, os concorrentes e animais deverão estar devidamente em dia com seus registros.
E serão aceitos após aprovação pela Federação Estadual seguindo as datas limites de inscrição.
2. A inscrição deverá ser feita na Força Livre através de e-mail para flhipismo@hotmail.com. Uma vez preenchida

as vagas ou encerradas as inscrições comunicaremos através de e-mail. As inscrições de espera serão
atendidas por ordem de chegada da solicitação. Obedecendo aos prazos aqui especificados, as eventuais vagas
distribuídas, após (encerramento das inscrições), sofrerão acréscimo de R$ 50,00.
3. As inscrições são para os dois dias, só sendo aceito uma inscrição individual (ou seja, um dia de prova) para o

cavalo já inscrito para os dois dias da Copa.
4. As inscrições devem ser pagas através de depósito na conta da Força

Banco Bradesco (237), ag. 1403

Conta 8001-2

Livre:

CNPJ 80609050\0001-00.

Para que as inscrições sejam validadas, deverá ser mandado por e-mail o comprovante do pagamento do mesmo
e anexada novamente o nome do cavalo categoria, nome do cavaleiro e se tiver o quarto de sela e conferido no
banco a sua validade.
O deposito deverá ser completo por inscrição, a não identificação do mesmo não será aceito. Caso contrário, tal
inscrição será automaticamente cancelada. E se o cavaleiro ou amazona quiser participar terá que pagar taxa fora do
prazo. Será avisado por e-mail a não identificação do pagamento para que o concorrente corrija se quiser.
AO DEPOSITAR, NÃO FAÇA SOMENTE O DEPÓSITO, COLOQUE SEU NOME OU DO RESPONSÁVEL E AO
MANDAR O E-MAIL INFORME O NOME DO DEPOSITANTE OU A EMPRESA QUE CONSTARA NO DEPÓSITO,
NÃO ACEITAREMOS DEPÓSITOS SEM ESSA IDENTIFICAÇÃO!
Temos limites de baias podendo aceitar as inscrições até que terminem as vagas. As inscrições e estabulagens
somente serão consideradas efetivadas após o recebimento do aviso bancário, confirmando o pagamento
integral via depósito ou transferência. Há necessidade de enviar o comprovante de pagamento.
Para pagamento por prova, deverão confirmar a participação nas provas dos dias subsequentes (até o término
das provas do dia anterior) e efetuar o pagamento antecipadamente, caso contrário não será incluído nas ordens de
entrada. Toda e qualquer alterações nas inscrições já confirmadas, sejam elas em série ou por prova, deverão ser
efetuadas um dia antes da série/prova que o conjunto irá participar.

1. Atenção: Os pagamentos das inscrições efetuadas durante o concurso deverão ser realizadas através de dinheiro
ou cartão de débito neste caso, cartão, acrescido de 5%.

2. Devolução de taxa de inscrição em caso de forfait:
-

O valor da taxa de inscrição será devolvido nos casos em que o forfait for apresentado à secretária do concurso
até o termino da inspeção veterinária (neste caso após os cavalos forem recebidos pelo veterinário no
parque). As solicitações entregues fora do prazo não serão atendidas, ou seja, após a aprovação do
veterinário do concurso.
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No caso do reembolso, das taxas de inscrição a entidade organizadora terá até trinta dias para reembolso da
mesma. O concorrente deverá procurar a secretaria do concurso e preencher o formulário de solicitação de
devolução, antes do inicio da primeira prova deste CSE

A estabulagem paga e não utilizada, não será devolvida em hipótese alguma.

V.
a.

VANTAGENS
TRATADORES
Alimentação por conta própria. Os tratadores e motoristas deverão estar devidamente uniformizados e/ou
identificados.

b.

CHEGADA
Os cavalos concorrentes serão recebidos no dia 10/04/2018 (terça feira) a partir das 08:00h até as 18:00
hrs. E só poderão transitar e trabalhar dentro da área permitida.

c.

SAIDA
Somente com apresentação do passaporte que estará em mãos do Veterinário do concurso e estes
liberados pela organização do concurso. Dia 15/04/2017 a partir 19:00 horas

VI.

DIVERSOS

1. PARTICIPAÇÃO
Para as séries 0,60m e 0,80m cada cavalo poderá ter participação em no máximo 3 (três) provas por dia, sendo no
máximo 2 vezes na mesma categoria (conforme artigo 254.2 do regulamento de saltos da CBH). As demais
categorias cada concorrente poderá saltar 3 (três) cavalos por série e ilimitado na série cavalos novos. O cavalo
poderá disputar no máximo (de acordo com o RG da CBH/ FEI) 3 (três) provas em concurso de 2 (dois) dias e, 4
(quatro) provas em concurso de 3 (três) dias.
De acordo com as regras estatutárias da Federação Paranaense de Hipismo: “Só poderão tomar parte em
competições promovidas pela F.Pr.H., atletas e animais devidamente registrados através de uma entidade
filiada...”
Para participar do RANKING GERAL DA FPRH, e DAS PROVAS que constam no calendário da FPRH, os
cavaleiros e/ou amazonas deverão providenciar junto a FPrH a filiação anual (tanto dos atletas, quanto dos
equinos) - antes de efetivamente participar da prova. Cada cavaleiro ao se inscrever deverá informar à
categoria que vai iniciar sua participação. As filiações prévias e a correta inscrição nas alturas e categorias são
da inteira responsabilidade das Entidades e/ou atletas, não cabendo recurso se tal procedimento não for adotado
antes da realização do concurso. Ser federado é a condição para participar, pontuar e concorrer às premiações
em provas oficiais da FPrH.
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VII.






PREMIAÇÃO
DE PISTA POR DIA:


Medalhas para os 06 (seis) primeiros classificados na prova (agrupado). Exceto para categoria 0,90m
Aberta, que premiará apenas o primeiro e segundo colocado de cada prova.




Para X ao trote e 0,40m medalhas até o 10º lugar.
Cavalos novos premiação de medalha até o 4º (quarto) lugar.

TOTAL DOS DOIS DIAS DE PROVA:


Troféu para o Campeão e Vice Campeão de cada série geral para os dois dias em caráter agrupado.



Troféu de Campeão e Vice Campeão para série aberta 0,90 m.

ESPÉCIE
CLASSIFICAÇÃO

1,00mB

1,10m

1,20m

1,30m

1º LUGAR

R$ 464,00

R$ 613,00

R$ 797,00

R$ 1.035,00

2º LUGAR

R$ 386,00

R$ 511,00

R$ 664,00

R$ 863,00

3º LUGAR

R$ 309,00

R$ 409,00

R$ 532,00

R$ 691,00

4º LUGAR

R$ 231,00

R$ 307,00

R$ 399,00

R$ 518,00

5º LUGAR

R$ 155,00

R$ 205,00

R$ 265,00

R$ 346,00

TOTAL

R$ 1.545,00

R$ 2.045,00

R$ 2.657,00

R$ 3.453,00

Prêmio extra para o primeiro lugar da prova de 1,30m (domingo) de R$ 600,00!!!!!
Valor total da premiação em espécie por dia de prova
Valor total da premiação em espécie

VIII.



R$ 9.700,00
R$ 20.000,00

ASPECTOS VETERINÁRIOS

CONDIÇÕES SANITÁRIAS EXIGIDAS

a. Será exigida apresentação do Exame ANEMIA INFECCIOSA EQUINA, com resultado negativo dentro do seu
prazo de validade. O prazo de validade não deverá expirar durante o Evento.

b. Vacina contra encefalomielite e influenza eqüina;
c. Guia de Trânsito Animal (GTA);
d. Passaporte com os atestados de vacina atualizados para o ano de 2017;
e. Serão exigidos atestado negativo de anemia eqüina (AIE) também para animais destinados às provas de Escola;
5. Será exigido exame de mormo com prazo válido, o prazo de validade não deverá expirar durante o Evento para

animais oriundos de outros estados ou seja: Paraná não precisa.
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IX.

PROGRAMAÇÃO TÉCNICA
SÁBADO – 14 de Abril
Abertura de pista – 08h

DOMINGO – 15 de Abril
Abertura de pista – 08h

8:30 HS - PROVA nº 01 - X ao TROTE
Tempo ideal, com faixa de tempo. Artigo 238.5.2.3 vel 325m/m

8:30 HS - PROVA nº 10 - X ao TROTE
Tempo ideal, com faixa de tempo. Artigo 238.6.2.3 vel 325m/m

09:15 HS – PROVA Nº 02 – SÉRIE 0,40m
Tempo ideal, com faixa de tempo. Artigo 238.5.2.3, vel 325m/m

09:15 HS – PROVA Nº 11 – SÉRIE 0,40m
Tempo ideal, com faixa de tempo. Artigo 238.5.2.3, vel 325m/m

Reconhecimento de pista em conjunto para as provas nº 01 e 02
A extensão do percurso só será divulgada após o encerramento das
provas.

Reconhecimento de pista em conjunto para as provas nº 10 e 11
A extensão do percurso só será divulgada após o encerramento das
provas.

10:00 HS – PROVA Nº 03 – SÉRIE 0,60m
Tempo ideal, com faixa de tempo. Artigo 238.5.2.3 vel 325m/m

10:00 HS – PROVA Nº 12 – SÉRIE 0,60m
Tempo ideal, com faixa de tempo. Artigo 238.5.2.3 vel 325m/m

11:00 HS – PROVA Nº 04 – SÉRIE 0,80m
Tempo ideal, com faixa de tempo. Artigo 238.5.2.3 vel 350m/m

A SEGUIR – PROVA Nº 13 – SÉRIE 0,80m
Tempo ideal, com faixa de tempo. Artigo 238.5.2.3 vel 350m/m

12:00 HS – PROVA Nº 05 – SÉRIE 0,90m
Tempo ideal, com faixa de tempo. Art 238.5.2.3. vel 350m/m

A SEGUIR – PROVA Nº 14 – SÉRIE 0,90m
Tempo ideal, com faixa de tempo. Art 238.5.2.3. vel 350m/m

Reconhecimento de pista em conjunto para as provas nº 3,4 e 5
A extensão do percurso só será divulgada após o encerramento das
provas

Reconhecimento de pista em conjunto para as provas nº 12,13,14
A extensão do percurso só será divulgada após o encerramento das
provas

13:30 HS - PROVA Nº 06 - SÉRIE 1,00m
CN 04; HC, Tempo concedido. Art. 238.1.1,
1,00m A - MM, JCB - Tempo Ideal, c/ faixa de tempo, Art. 238.5.2.3
1,00m B – AB, AMB, MB – Cronômetro, Art. 238.2.1
vel 350m/m

13:00 HS - PROVA Nº 15 - SÉRIE 1,00m
CN 04; HC, Tempo concedido. Art. 238.1.1,
1,00m A – MM, JCB - Tempo Ideal, c/ faixa de tempo, Art. 238.5.2.3
1,00m B – AB, AMB, MB – Desempate, Art. 238.2.2
vel 350m/m

14:30 HS – PROVA Nº 07 - SÉRIE 1,10m
CN 04/05; HC, Tempo concedido. Art. 238.1.1 vel 350m/m
AB, PMR, JCA, MA, AMA, Desempate, Art 238.2.2 vel 350m/m

14:00 HS – PROVA Nº 16 - SÉRIE 1,10m
CN 04/05; HC, Tempo concedido. Art. 238.1.1 vel 350m/m
AB, PMR, JCA, MA, AMA, Cronômetro, Art 238.2.1 vel 350m/m

15:30 HS – PROVA Nº 08 - SÉRIE 1,20m
CN 05/06; HC, Tempo concedido. Art 238.1.1, vel 350m/m
AB, MR, JC, M, AM Desempate, Art. 238.2.2. vel 350m/m

15:00 HS – PROVA Nº 17 - SÉRIE 1,20m
CN 05/06; HC, Tempo concedido. Art 238.1.1, vel 350m/m
AB, MR, JC, M, AM, Cronômetro, Art. 238.2.1. vel 350m/m

16:30 HS – PROVA Nº 09 - SÉRIE 1,30m
PJR, MR, JCT, JR, AMT, MT; CN 06/07, SR.
Cronômetro, Art 238.2.1, vel 350m/m

16:30 HS – PROVA Nº 18 - SÉRIE 1,30m
PJR, MR, JCT, JR, AMT, MT; CN 06/07, SR.
Clássico em Duas Voltas ** (1,30/1,40), Art 273.3.3, vel 350m/m
**2ª Volta 8 melhores classificados

Reconhecimento de pista em conjunto para as provas nº 8 e 9

_______________________________________________________
Marcelo Messias
Presidente FPRH

_____________________________________________________
Maria de Fátima Marchezoni
Força Livre
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SEGURANÇA DO CAVALO
Durante os jogos Eqüestres Mundiais de 1990 em Estocolmo, na Suécia, a FEI discutiu a publicação do CÓDIGO
DE CONDUTA para todas as pessoas envolvidas na segurança das competições a cavalo. Conseqüentemente, em
Novembro de 1990, o Comitê de Revisão Ética da FEI fez o 1º esboço. O Comitê de saúde e a segurança do
CAVALO que participa sob as Regras de Regulamentações da FEI e também garantir uma boa imagem do esporte
Eqüestre. Entre os membros do Comitê, fazem parte 03 (três) competidores ativos das 03 (três) modalidades
Olímpicas. Em sua reunião de Fevereiro de 1991, o Comitê Veterinário da FEI adotou o CÓDITO DE CONDUTA,
como esboçado pelo Comitê de Revisão Ética e em março do mesmo ano, o Bureau da FEI e a Assembléia Geral
de Tokyo, oficializaram o CÓDIGO DE CONDUTA.
Este, posteriormente, foi atualizado pelo Comitê de Revisão Ética e aprovado pelo Bureau. Para que se obtenha
uma ampla divulgação, o CÓDIGO DE CONDUTA tem que ser incluído nos calendários e nos Ante-programas de
todos os Concursos.
CÓDIGO DE CONDUTA DA FEI
1.
2.
3.
4.

Em todos os esportes equestres o CAVALO tem que 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 veterinário tem que assegurar a saúde e o bem-estar do CAVALO.
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.
********************************************************************************************************

 Os profissionais e/ou concorrentes da série 1,30m/1,40m (excepcionando-se quando disputem na categoria
cavalos novos), ficarão excluídos de toda e qualquer premiação de pista, premiação em espécie e pontos
no ranking nas séries de 1,00m e 1,10m.



Os profissionais e/ou concorrentes da série 1,30m/1,40m poderão participar com até 04 (quatro) cavalos na
série 1,20m, mas terão que escolher antecipadamente 01 (um) cavalo que poderá concorrer à premiação
de pista, premiação em espécie e pontos no ranking na série 1,20m das provas oficiais, bem como na
premiação final do Ranking da SHPr. Com os animais não escolhidos, o profissional e/ou concorrente da
série 1,40m não fará parte da premiação de pista, premiação em espécie e pontos no ranking e, terá que se
apresentar em pista com estes animais após a participação do animal escolhido para concorrer.
Parágrafo Único: Para os conjuntos que não participarem da premiação em espécie e de pista nas provas de 1,20m, exclusivamente
diante da proibição criada por este artigo, deverá ser cobrado apenas 50% (cinquenta por cento) do valor original da inscrição.



O conjunto que se inscrever para uma etapa em altura inferior a 20cm, a que já tenha participado no ano de
2016, em qualquer prova oficial, não concorrerá à premiação da prova e não pontuará no ranking. Por
exemplo, o conjunto X se inscreveu e participou da 1ª etapa na série de 1,20m e, na 4ª etapa se inscreveu
para a série de 1,00m, este ficará excluído da premiação e contagem de pontos do ranking na série 1,00m.
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FICHA DE INSCRIÇÃO
CSE*** COPA DE HIPISMO EXPOLONDRINA 2018
58ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL DE LONDRINA
14 e 15 de Abril de 2018
Cavaleiro/Amazona:_____________________________________________________________________
CPF ________________________________________ Data Ncto:________________________________
Acompanhante 1 – Nome e CPF __________________________________________________________
Acompanhante 2 – Nome e CPF___________________________________________________________
(nao serão aceitas inscrições sem o CPF (isto é uma exigência da SRPr para liberar a credencial), se vier com
acompanhante incluir o nome e CPF (o concorrente terá direito até 3 ingressos por dia)
Entidade:

Fone:

e-mail:

Animal

Série

Cat.

Animal

Série

Cat.

Animal

Série

Cat.

Animal

Série

Cat.

Animal

Série

Cat.

Estabulagem

R$

Quarto de Sela

R$

VALOR TOTAL (Inscrição e Estabulagem/Quarto de Sela)

R$

Por favor sem os CPF não conseguiremos as credencias!!!!! Lembrem que com RG o trabalho é grande.
DEPOSITO DAS TAXAS DO CONCURSO ESTADUAL EM FAVOR DE: Sujeito

a alteração

Força Livre Comércio de produtos Hipicos Ltda
Banco Bradesco ag 1403 c/c 8001-2 CNPJ 80609050/0001-00
até o dia 10/04. Após feito o depósito enviar a ficha de inscrição e comprovante para

flhipismo@hotmail.com

Pode colar o comprovante neste espaço
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