
      

                     

                             

I TRIATLO EQUESTRE DE  MINAS GERAIS 
2017

Local                                                                                             
Fazenda Confins - Haras Trio - Confins/ MG

Data –  11 de Novembro de 2017

Comissão Organizadora
Haras Trio  e  Federação Hípica de Minas Gerais
Presidente do evento: Renato Salvador
Presidente Honorario: Mariano Salles

Chancela: Confederaçao Brasileira de Hipismo - CBH 

Federação Hípica de Minas Gerais - FHMG 

Oficiais do Evento
Presidente do Júri: Vanda Balassa                                                 

Delegado Técnico: Salim Lahud                                                     
SKA - Cronometragem 
Paulo Ricardo Barberio - Trilha 



Ferrador: Julio 

Chefe da equipe veterinaria: Danilo Minchilo Claro  

Assistência Médica: Hospital Mater Dei

REGULAMENTO  TRIATLO EQUESTRE

Largada
Os corredores e ciclistas de todas as equipes inscritas darão a 
largada ao mesmo tempo, em regime de velocidade livre; 
corredores terão 1 anel de 13Km para completar, o ciclismo terá 
outro anel de 32Km para competir.
Os cavaleiros/amazonas darão a largada na dependência de cada 
categoria inscrita na prova de enduro: as maiores distâncias 
(80Km) de velocidade livre mais cedo e por último a menor 
distância (20Km) de velocidade controlada, conforme o programa 
da prova.

Resultados
A classificação para cada cada modalidade, leva em conta a 
posição final na disputa e vale como pontuação, que será 
computada da seguinte forma: o primeiro lugar soma 0 (zero) 
ponto, o segundo lugar contribui com 2 pontos, o terceiro com 3, o 
quarto com 4, seguindo assim até o décimo lugar que conta 10 
pontos, a partir do décimo colocado, todos os demais somarão 
sempre e apenas 10 pontos para sua equipe. 
Quanto menor a pontuação, melhor a classificação. Vence a equipe 
que somar as menores pontuações.
Cada equipe descarta suas piores classificações e soma apenas o 
melhor resultado em cada modalidade, por exemplo, o cavaleiro 
foi eliminado, a amazona ficou em 6º lugar, seu melhor corredor 
em 4º lugar e o ciclista mais rápido da equipe terminou em 5º 
lugar, somando todos 15 pontos; em outra equipe, seus melhores 
resultados foram 1º, 2º e 3º e lugares, somando 5 pontos e assim 
sucessivamente.

Critérios de desempate



Em caso de empate na pontuação final das equipes, será adotado 
como critério de desempate a equipe que tiver o melhor resultado 
separadamente nas modalidades. Por exemplo; a Equipe X 
conquista o segundo lugar nas três modalidades, somando no geral 
6 pontos e a Equipe Y um primeiro lugar, um segundo e um quarto, 
também somando 6 pontos. Ficará melhor classificada a Equipe Y, 
graças ao seu primeiro lugar individualmente.

Premiação
Equipes mista, feminina ou masculina, serão classificadas para 
recebimento dos troféus de 1º, 2º e 3º lugares numa única ordem.

Maiores informações : www.triatloequestre.com.br

VALOR INSCRIÇÕES TRIATLO

CICLISTAS :  100,00

ATLETAS:  100,00

ENDURISTAS:    Cat. Aberta (aprox.20km ) : 150,00

                        Graduado (aprox. 40km) : 200,00  

                        Livre Curta (aprox. 60km) : 350,00

                        Vel. Livre - 1* 80km   : 450,00   

         PROGRAMAÇÂO   - 10 de  Novembro  – Sexta-feira

14h00 – 15h00: Entrega dos jalecos
15h00 – 18h00: Inspeção veterinária inicial
18h00 – Briefing  no Haras Trio 
Obs:

 É indispensável a participação dos competidores ao Briefing.

 PROVAS DE ATLETISMO E CICLISMO -11 de Novembro – Sábado



Largada as 09:00hs 

Atletismo percurso de 13km

Ciclismo - percurso de 32km

PROVAS  DE ENDURO EQUESTRE -  11 de Novembro – Sábado

VELOCIDADE LIVRE -   CEN 1* – aprox.80km
Categoria: Adulto - peso mínimo 75 kg                                            
Young Rider – nascidos entre 1996 e 2003 (sem peso mínimo).          
Largada: 07h30.
03 anéis em um dia.                                                                       
Velocidade mínima de trilha : 12 km/h
Freqüência cardíaca: máxima de 64 BPM em até 20 min. nos  anéis 
intermediários e 30 min. no ultimo anel.)                

 Valor da Inscrição: R$ 450,00 

VELOCIDADE LIVRE - CURTA DISTANCIA - APROX. 60 KM
Categorias: Adulto (Peso Mínimo 75 kg) e Young Riders (14 a 21 
anos – nascidos entre 1996 e 2003) 

Largada: 08h30
03 anéis em um dia.
Freqüência cardíaca: máxima de 64 BPM em até 20 min.                  
Velocidade mínima de trilha : 12 km/h
Valor da Inscrição: R$ 350,00 

VELOCIDADE CONTROLADA – GRADUADOS – aprox. 40 KM
Velocidade Mínima: 08km/h
Velocidade Maxima: 12km/h
02 anéis em um dia.
Largada: a partir das 09:15h
MARCAR HORARIO DE LARGADA JUNTO A CRONOMETRAGEM.
BPM: máximo 64 bpm .  Apresentar em até 10 MINUTOS
Categoria s: Adulto
Jovem - (nascidos entre 1996 e 2003)



Valor da inscrição: R$ 200,00  

VEL. CONTROLADA – ABERTA  – aprox. 20 KM
Velocidade Minima: 07km/h
Velocidade Maxima: 09km/h
01 ANEL – aprox. 25 km – Apresentar em até 20 minutos.
Largada:a partir das  09:30h  horas 
MARCAR HORARIO DE LARGADA JUNTO A CRONOMETRAGEM.
BPM: máximo 64 bpm
Categorias: Adulto
Jovem - nascidos entre 1996 e 2003)
Valor da inscrição: R$ 150,00  

IMPORTANTE: NÃO HAVERÃO BAIAS DISPONIVEIS PARA LOCAÇÃO.

SERÁ PERMITIDO A INSTALAÇÃO DE PIQUETES COM CERCA 
ELETRICA EM LUGARES DETERMINADOS PELA DIREÇÃO DO HARAS.

PREMIAÇÃO
11 de Novembro (após o término da competição).                           
Troféus para os três primeiros colocados de cada categoria, 
medalha p/ 4º e 5º. 

> Condições topográficas e clima: Relevo plano com aclives e 
declives de baixo grau de dificuldade. Temperatura entre 22°C a 
30°C  e umidade variável em torno de 70% a 90%

> Marcação da Trilha: Para marcação das trilhas serão utilizadas 
fitas, tintas e setas, na cor dos anéis, indicando a direção. 
Placas informando a distância a cada 3 km. 

> Importante e obrigatório: Apresentação do exame negativo de 
Mormo e  Anemia Infecciosa Eqüina+ atestado de vacinação e 
GTA. 



> Uso de capacete com jugular para todas as categorias. Os 
estribos deverão ter gaiola para os cavaleiros/amazonas que não 
usam calçados com salto. O controle do tempo de entrada no 
vet é de inteira responsabilidade do competidor.                          

INSCRIÇÕES                                                                                   
A inscriçao será ser feita através do  preenchimento da ficha de 
inscrição e seu envio ao email : vbalassa@yahoo.com.br

 * AS INSCRIÇÕES DE ENDURO FEITAS COM ANTECEDÊNCIA , COM 
PAGAMENTO EFETUADO ATÉ DIA 05/11  GOZARÃO DE UM 
DESCONTO DE 10% .

* O ENDURISTA QUE FIZER A INSCRIÇÃO COMPLETA PARA O 
TRIATLO (ENDURO+ BIKE+CORRIDA)  GANHARÁ  TAMBÉM 
DESCONTO DE 10%  NO VALOR DA INSCRIÇÃO.

 Após esta data não mais poderemos receber inscrições pois já 
estaremos no local do evento.                                                       

Informações (11) 99928-9593/ (11) 4032-7914  com Vanda 

PAGAMENTOS   

O pagamento da  inscrição  deverá ser feito através  de deposito 
na seguinte conta:

TRIO ESPORTE CLUBE LTDA - ME

CNPJ : 09.178.654/0001-84

BANCO  ITAÚ  -  AG. 1614  -  C/C   0028092-1

E o recibo apresentado no momento da retirada do jaleco.


