




1. ORGANIZAÇÃO: 

 CEPEL – Centro de Preparação Equestre da Lagoa 

 Av. Antônio Francisco Lisboa, 481. Belo Horizonte - MG 

 Tel.: (031) 3441.0962 / 98473.5959 

 E-mail: hipismocepel@gmail.com  
  

2. DATA: 

 09 de fevereiro de 2020; 
 

3. COMISSÃO ORGANIZADORA: 

 Pedro Paulo Lacerda, Rafael Mesquita, Camila Gandra, 

 Antônio Augusto Figueiredo; 
 

4. CARACTERÍSTICAS DA PISTA: 

 Pista Principal: Areia – Dimensões: 80m x 45m; 

 Pistas de aquecimento: Areia – Dimensões: 45m x 23 m; 
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5. PARTICIPAÇÃO: 

 As provas serão abertas a todos os cavaleiros/cavalos do Cepel e 

convidados. 
 

6. INSCRIÇÕES: 
 

AS INSCRIÇÕES DEVERÃO SER FEITAS NO SITE:  

www.clubedoponei.com.br 

ATÉ 07/Fev/2020 (Sexta-feira) 
 

 Inscrição Cavaleiro / Amazona do CEPEL: R$ 50,00 

 Inscrição Cavaleiro / Amazona CONVIDADO(A): R$ 80,00 

 Repique da Inscrição: R$ 30,00 
  

 Qualquer dúvida favor entrar em contato com a secretaria do 

Cepel pelo tel: (31) 98473.5959 ou e-mail hipismocepel@gmail.com 
 

*É obrigatório o Exame de AIE e MORMO no desembarque dos animais no Cepel. 
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7. CARACTERÍSTICAS E REGULAMENTAÇÃO  
   

 O Clear Round será julgado pelas seguintes regulamentações:  
 

  Regulamento Geral da CBH – em sua ultima edição;  

  Regulamento Veterinário da CBH – em sua ultima edição;  

  Regulamento de saltos da CBH – em sua ultima edição;  

  Manual para Stewards – FEI – em sua ultima edição;  

  Diretrizes técnicas e normas da FHMG – versão 2020;  

 (Incluídas todas as modificações havidas após as edições citadas)  
 





8. DA CESSÃO DOS DIREITOS DE IMAGEM  
  

O presente Termo de Adesão também tem como objeto a autorização, mediante licença, do 

uso de imagem do PARTICIPANTE. 

  Parágrafo 1º – O PARTICIPANTE declara ser o único detentor de todos os 

direitos patrimoniais e morais referentes à imagem cuja licença de uso é objeto do presente 

Termo de Adesão. Os pais ou responsáveis autorizam a utilização da imagem do 

PARTICIPANTE, nos termos da Lei e deste Termo de Adesão. 

 Parágrafo 2º – A licença concedida neste Termo de Adesão abrange somente o uso 

especificado nas cláusulas seguintes.  

 Parágrafo 3º – As imagens licenciadas neste Termo de Adesão consistem em 

fotografias do evento, gravações em vídeo dos comitês, elaboração de vídeo do evento, dentre 

outras inclusas na Lei 9.610/98.  

 Parágrafo 4º – O Comitê Organizador se compromete a utilizar a imagem do 

PARTICIPANTE somente para os seguintes fins específicos de publicidade do evento, 

divulgação do evento e confraternização.  

 Parágrafo 5º – As imagens serão veiculadas pelo Comitê Organizador somente nos 

seguintes tipos de mídia: impressa, televisionada, virtual e outras.  

 Parágrafo 6º – A presente licença autoriza o Comitê Organizador a exibir as 

imagens em todo o território nacional e internacional.  

 Parágrafo 7º – O Comitê Organizador não se responsabiliza pelo uso indevido das 

imagens, cuja licença é objeto do presente instrumento, captadas por terceiros em exibições 

e/ou reproduções ocorridas de acordo com as especificações estabelecidas neste Termo de 

Adesão.   





PROGRAMAÇÃO TÉCNICA 
 

 08:30 - Reconhecimento em conjunto para as Séries: 1,10m, 1,20m, 

1,30m;  
 

 09:00 horas - SÉRIE 1,30m;  

 A seguir - SÉRIE 1,20m;  

 A seguir - SÉRIE 1,10m;  
 

 A seguir - Reconhecimento em conjunto para as Séries: 0,60m, 0,80m, 

0,90m, 1,00m;  
 

 A seguir - SÉRIE 1,00m;  

 A seguir - SÉRIE 0,90m; 

 A seguir - SÉRIE 0,80m;  

 A seguir - SÉRIE 0,60m; 

 





Av. Antônio Francisco Lisboa, 481  

Bandeirantes – Ao lado do Zoológico  

Belo Horizonte/MG 

(31) 98473.5959 


