FEDERAÇÃO SUL-MATO-GROSSENSE DE HIPISMO
Rua Rogaciano Ferreira Mendes, nº 270 – Bairro Taveirópolis
Campo Grande-MS/BRASIL – CEP 79.090-030
CNPJ/MS nº 03.387.708/0001-35
Telefone: (67) 3331-5349
e-mail: fsmh@fsmh.com.br – site: www.fsmh.com.br

A Federação Sul-Mato-Grossense de Hipismo
(FSMH), nos termos do art. 13, inciso V c/c art. 41, inc.
IV ambos do Estatuto e, ainda, com observância do art.
5º, item 10.1 do Regulamento de Salto, RESOVE:
formalizar as condições mínimas a serem observadas
para realização de um CSE (Concurso de Salto
Estadual) pelas entidades filiadas.

INSCRIÇÕES.
É obrigatória a inscrição on-line dos atletas nos CSE e CSIe.
A entidade organizadora, contudo, poderá escolher livremente um sistema de inscrições online
(inscrições, ordem de entrada e resultados online) que melhor lhe interessa, ante a oportunidade, custos
etc., observando-se, como paradigma, o patamar mínimo de acesso e informação que hoje é adotado
pela FSMH (hipismoeco.com.br/sistema), sistema esse o qual recomenda-se o uso.
O sistema escolhido também deverá possuir um acesso exclusivo à FSMH para aprovar ou
reprovar os conjuntos inscritos em desacordo com o regulamento (conferência de categorias e, também,
dos registros de pagamento de atletas e animais).
JÚRI DE CAMPO.
- Ser presidido por um juiz com ID CBH;
- Membro/estagiários que já tenham atuado em tal função em outros eventos e que possuam
conhecimento sobre os regulamentos em vigor (CBH e FSMH).
DESENHADOR DE PERCURSO.
Ser um profissional com ID CBH.
CRONOMETRAGEM.
- Possuir placar e fotocélulas eletrônicas com operador do equipamento, que não pode acumular a
função de membro do júri de campo.
- A FSMH poderá disponibilizar, a requerimento da entidade organizadora, os equipamentos de
cronometragem que possui. Contudo, fica a entidade responsável pela guarda, manutenção e
danos que por ventura ocorram desde a entrega até a devolução.
- A devolução do equipamento deverá ser feita em até 07 (sete) dias do encerramento do evento.
DELEGADO TÉCNICO
Ser uma pessoa qualificada e com notório conhecimento sobre o esporte, em especial com noções
plenas de armação de percursos.
JÚRI DE APELAÇÃO
- Ser presidido por uma pessoa qualificada e com notório conhecimento sobre o esporte;
- Membro que tenha conhecimento sobre o esporte e que possua conhecimento de matéria e
procedimentos jurídicos.
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DAS INSPEÇÕES SANITÁRIAS E DOCUMENTAIS
A entidade organizadora será responsável pela conferência dos passaportes, microchip, vacinas, e
atestado, sendo-lhe vedada a autorização de participação no evento de animais que não possuam os
atestados ou, ainda, passaporte propriamente dito, ou com irregularidades em seu preenchimento.
PREMIAÇÃO
As premiações (troféus e medalhas) devem ser nos mesmos padrões de qualidade que são
oferecidas regularmente pela federação sul-mato-grossense de hipismo.
- MEDALHAS: material de liga metálica/latão/zamac ou equivalente, com as seguintes
dimensões mínimas: diâmetro de 6cm, espessura de 5mm, possuir corte para passar fita, banhada
na cor ouro/prata/bronze.
- TROFÉUS: Material de liga metálica/latão/estanho ou equivalente, com as seguintes
dimensões mínimas: diâmetro de 12cm, espessura de 5mm, aplicado em base de madeira de lei
(2,00cm), banhado na cor ouro/prata/bronze.
BÔNUS
A entidade organizadora obriga-se a receber e conceder o bônus por atleta deferido na Etapa
anterior como forma de desconto na inscrição do evento, nos termos da Planilha publicada pela FSMH.
DOS REPASSES
A entidade organizadora repassará à FSMH, em prazo máximo de 03 (três) dias o valor
correspondente a 10% (dez por cento) do total arrecadado de inscrições, em todas as categorias, bem
como o valor da anuidade (se ainda não liquidada) no importe de R$ 1.265,00 (um mil duzentos e
sessenta e cinco reais) para o ano de 2018.
DAS PLANILHAS DE RESULTADOS
A entidade organizadora, repassará ao final de cada dia do evento o resumo de classificação e
resultados de todos os atletas, para fim de arquivo, controle e publicação no site da FSMH.
Campo Grande, 15 de março de 2018.

De acordo:

EDISON N. SANCHOTENE SERRATINE
Diretor Técnico

FRANCO MAGNUS DA ROCHA
Diretor Técnico

