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PROVA INTERCLUBES 
                       

Dias 03/11 – SÁBADO 
PISTA COBERTA  

 
Desenhador: Gustavo Diaz Cardeilhac 
 
 
As inscrições fora de prazo serão aceitas somente com pagamento em DOBRO da 
respectiva taxa de inscrição, e o concorrente será inscrito no FINAL da ordem de 
entrada de cada prova. A INSCRIÇÃO SOMENTE APÓS AUTORIZAÇÃO DA 
SECRETARIA.  

Os Reconhecimentos de percursos terão um tempo de 20 
minutos e imediatamente início da prova 
Os conjuntos no início das ordens de entrada, devem estar atentos, pois se julgarem 
necessário deverão iniciar seu aquecimento antes mesmo dos reconhecimentos de 
percurso 
 
OS HORÁRIOS DEFINITIVOS SERÃO DIVULGADOS SEXTA – FEIRA, AS 15H, NO SITE 
DA SOCIEDADE HÍPICA PORTO ALEGRENSE E FACEBOOK. APÓS O TÉRMINO DO 
PRAZO DE INSCRIÇÕES PARA MELHOR PLANEJAMENTO DOS CAVALEIROS 

 
Reconhecimento de percurso único para as provas de 1.30m e 1.40m 
 
9.30h -  1.30m – Aberta - Um desempate, tab A, art 238.1.2 
 
A seguir - 1.40m – um desempate – tab. A, art. 238.1.2 
 
 
Reconhecimento de percurso único para as provas de 0,90, e 1.00m – Poderá ser feito 
a cavalo 
 
10.30h – 0,90m – Aberta –um desempate ao tempo ideal 
 
Á seguir – 1.00m – Aberta – um desempate ao tempo ideal 
 
Reconhecimento de percurso único para as provas de 1.10m e 1.20m 
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Não antes das 12h   – 1.10m – aberta  
Prova de duas fazes especial – o conjunto realiza as duas fases da prova, o seu resultado 
será o somatório das faltas nas duas fases e o tempo gasto na segunda fase da prova, tab 
A, art 274.5.6 
 
A seguir – 1.20m – aberta  
Prova de duas fazes especial – o conjunto realiza as duas fases da prova, o seu resultado 
será o somatório das faltas e o tempo gasto na segunda fase da prova tab A, art. 274.5.6 
 
Inscrições: Até Sexta – feira, dia 02 de novembro às 10hs (em função do feriado e 
horário de funcionamento do clube, para haver tempo de fazer as ordens de entrada), 
e-mail: gerencia@shpa.com.br FORA DO PRAZO, SOMENTE NA SECRETARIA, O 
JÚRI NÃO ACEITA INSCRIÇÕES FORA DE PRAZO, E ESTAS SOMENTE ANTES DO 
INICIO DO RECONHECIMENTO DE PERCURSO. 
 
NO CASO DE RECONHECIMENTO CONJUNTO, A INSCRIÇÃO FORA DE PRAZO 
SOMENTE ATÉ O TÉRMINO DA PROVA ANTERIOR 
              
 
Taxas de inscrição/conjunto:   R$ 50,00 Sócio com cavalo alojado no clube (conjunto)

 R$ 70,00 Sócio e cavalo não alojado no clube 
                        R$ 90,00 Não Sócio 

 
CONJUNTOS EM SUA SEGUNDA PARTICIPAÇÃO, NÃO SERÁ COBRADA TAXA DE 
INSCRIÇÃO 
 
Medalhas aos cinco primeiros classificados – Premiação a cavalo após a prova 
 
 

Não serão aceitas em nenhuma hipótese 
inscrições de sócios e ou animais de 
responsabilidade de sócios com pendências 
na tesouraria do clube, (mensalidade e/ou vila 
Hípica) conforme circular divulgada. 
 
 


