REALIZAÇÃO

3ª Etapa do Campeonato Paulista de Equitação
de Trabalho 2022 - FINAL
1. Data e Local:

ORGANIZAÇÃO

Dia 13 de agosto - 08:00hs
- Centro Hípico Tatuí Rodovia. Senador Laurindo Dias Minhoto, km24, no trevo do
Ceagesp, Tatuí - SP, CEP- 18270-001
Instagram: @centrohipicodetatui
2. Organização de prova:
CIA de Equitação de Trabalho
3. Ambulância:

Sob responsabilidade do Centro Hípico Tatuí

Programação
Data

Horário

Fase

Categoria

13/08

06:30h

Entrada de animais

-

13/08
13/08
13/08
13/08
13/08

Das 08:00h às
12:30hs

13:00
14:00:00hs
20:00hs
20:30hs

Ab Jov, Ab
Ensino - Maneabilidade Am, CN A,
Velocidade SIMULTÂNEO
Mirim e
Amador

Todas
Acima
Ensino - Maneabilidade Todas
Velocidade SIMULTÂNEO Restantes
Todas
Premiação
Restantes
Saída de animais
Premiação

3. Juízes: (em sistema de rodízio)
Alberto Guerra
Claudia Leschonski
Elsom Sabadine
Rodrigo Azeredo
Thamara Honorio Messi
3A. Contabilidade:
Igor Miranda (MG)
4. Diretores da Prova:
Clélia Araújo Pinto, Cristina Granato e Ney Messi
5. Instalações:
Ensino, Maneabilidade e Velocidade: Picadeiro Coberto de areia
Centro Hípico Tatuí
6. Regulamento:
Regulamento e Reprises da ABET 2021;
Para esta prova serão utilizadas as reprises Nível I A, Nível II A,
Nível III A e Nível IV.

Download: www.abetbrasil.com.br
6b - Armador de Percursos:
Ney Messi
6c - Obstáculos:
CIA de Equitação de Trabalho.
7.

Premiação Campeonato Paulista de E.T. 2022

Troféu para os campeões e medalha do 1º ao 3º colocado
de cada categoria.
Serão revertidos R$50,00 de cada inscrição realizada
para premiação do primeiro colocado dentro de sua própria
categoria.
Ex: se na categoria Aspirantes tivermos 10 concorrentes
inscritos, a mesma terá a somatória de R$500,00 para o
campeão da etapa e assim sucessivamente nas demais
categorias.
8. Inscrições:

"exclusivamente" pelo
ciadeequitacaodetrabalho@gmail.com a partir de
As inscrições deverão ser feitas

e-mail

22/07/2022 às 08:00h.
O pagamento deve ser feito via depósito bancário na conta
abaixo:
ATENÇÃO: PAGAMENTOS SOMENTE NA CONTA ABAIXO
BRADESCO
SILVINEY MESSI
AG: 0502
CONTA POUPANÇA: 1003316-0
CPF:162.571.668-02 – CHAVE PIX

IMPORTANTE:
PARA A TEMPORADA 2022, NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES SEM
O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS MESMAS ANEXO AO EMAIL.
DESTA FORMA, A INSCRIÇÃO SÓ IRA PARA A LISTA DE INSCRITOS NOS
SITES OFICIAIS DA CIA DE EQUITAÇÃO DE TRABALHO e ABET QUANDO
O PAGAMENTO FOR IDENTIFICADO E CONFIRMADO.

Não serão
telefonia.

aceitas

inscrições

pelo

telefone

e

aplicativos

de

ATENÇÃO:
O prazo máximo para a confirmação dos pagamento das
inscrições será 05 de agosto de 2022 às 18:00hs. Inscrições não
pagas até esta data não serão adicionadas na lista de inscritos e
não farão parte da etapa.
A lista definitiva de inscritos será divulgada às 12:00h DA
SEGUNDA FEIRA DA SEMANA DA COMPETIÇÃO.
Estas regras valerão para TODAS as competições oficias em
2022 evitando assim transtornos para concorrentes e organização.
Os reembolsos de Forfait só serão realizados mediante
apresentação de laudo veterinário ou médico.
Caso aconteça Forfait no dia da competição, o concorrente
deverá: Caso Veterinário - apresentar o animal ao veterinário do
evento. Caso Médico - Se apresentar ao médico de plantão
responsável pela ambulância ou médico indicado pela organização no
dia do evento.
Nestes casos, constatados os problemas, o concorrente fica
isento de apresentação dos laudos para reembolso das inscrições.
Os reembolsos (somente do valor referente a inscrição com
rateio de premiação e baias descontados) serão realizados em forma
de novas inscrições em eventos futuros organizados pela ABET não
havendo devolução em espécie.
Data Limite
DIA 05 DE AGOSTO - SEXTA FEIRA - 18:00hs *(Não haverá
prorrogação da data)
Ps:. A data de término de inscrições para a temporada 2022
será sempre a última sexta feira da semana que antecede a etapa
seguindo as regras de pagamento de inscrições citadas acima.

Entendemos que, com o prazo de uma semana para a realização
do evento, algumas decisões poderão ser tomadas caso o número de
inscritos nas etapas seja superior ou inferior ao limite seguro para a
realização de uma boa competição.
ATENÇÃO PARA OS VALORES DE INSCRIÇÕES:
CONDIÇÃO

VALOR
SÓCIO ABET R$250,00
NÃO SÓCIO R$300,00

MANEABILIDADE
Havendo
interesse
de
concorrentes
simpatizantes
da
modalidade, alunos de escolas de equitação e proprietários que
nunca participaram de nenhuma prova de Equitação de Trabalho em
participar da etapa, a ABET receberá inscrições para a categoria
Maneabilidade (realiza somente a fase de Maneabilidade da reprise
das categorias Aberta Jovens Cavaleiros, Cavalos Novos A e Aberta
Amadores da competição sem julgamento).
Os concorrentes inscritos nessa categoria deverão pagar o
valor de R$100,00 e informar no ato da inscrição (CATEGORIA
MANEABILIDADE). Todos os competidores desta categoria serão
instruídos para realização do percurso momentos antes da prova,
constarão na ordem de entrada oficial do evento e receberão
medalha de participação.
9. Uniformes:
Conforme Regulamentos da ABET 2021.
10.

Estabulagem:

A CIA de Equitação de Trabalho tomará como base de
reserva de baias o que segue: No Centro Hípico Tatuí teremos
disponíveis 40 baias do pavilhão de baias permanente do CHT (é
necessário que os concorrentes providenciem cochos de água e
comida) ao custo de R$250,00 cada.
Para que todos possam ter possibilidade de reservar as baias
da competição, obedeceremos a seguinte regra: As baias serão
reservadas baseando-se na ordem de chegada das inscrições para

as provas partindo das 8:00h (não serão aceitas inscrições antes
deste horário) do dia 22 de julho (somente por e-mail).
Só serão reservadas baias com a confirmação do pagamento
tanto das baias quanto das inscrições. Ex: O interessado (X) se
inscreve com seu animal e solicita uma baia para o mesmo no
primeiro dia da abertura de inscrição. Esse nome vai
imediatamente para os sites da CIA de Equitação de Trabalho e
ABET com a data e hora da inscrição (caso hajam dúvidas essa
informação poderá ser comprovado pelo recebimento do e-mail).
O pagamento, tanto da inscrição quanto da baia, deverá ser
realizados no prazo máximo de 48 horas da data da inscrição e o
comprovante enviado ao e-mail oficial da CIA de ET. Confirmados
os pagamentos, o conjunto ficará com o status de confirmado no
site, não confirmados os pagamentos a inscrição será retirada da
lista abrindo possibilidade para outro efetuar a reserva. Assim que
reservadas e pagas as 40 baias, automaticamente se encerra a
possibilidade de pernoite de animais. Desta forma o interessado
deverá adentrar ao recinto à partir das 6:30 do dia da competição.
11.

Animais e Dados para emissão de GTA:

A entrada no recinto só será permitida com a apresentação de GTA
preenchido conforme determinação do EDA, exame negativo de AIE, atestado
de vacinação contra Influenza dentro da validade, EXAME DE MORMO e
ATESTADO DE SANIDADE, feito pelo Médico Veterinário, informando não ter
ocorrido enfermidades infecto-contagiosa nos últimos 90 dias na propriedade e
COM DATA RECENTE. Os documentos aqui solicitados são indispensáveis.

OS DADOS PARA EMISSÃO DE GTA SERÃO ENVIADOS AOS
INSCRITOS NA COMPETIÇÃO COM DEVIDA ANTECEDÊNCIA.
Em caso de duvida entrar em contato com o veterinário responsável
pelo evento: Dr. Geraldo Fanti Fone: (11) 99794-7514

Patrocinadores Etapa

Apoio 2022

