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Esta cartilha, da Federação Paulista de  
Hipismo (FPH), tem como objetivo  
orientar, esclarecer e se adequar para a  
realização de eventos equestres, nesse  
momento de pandemia do novo  
Coronavírus, o Covid-19.

O material foi desenvolvido com a  
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normas internacionais e prioriza garantir  
a segurança e a preservação da saúde  
de todos os envolvidos.
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As orientações a seguir foram desenvolvidas para seguir  
quatro regras básicas para conter a disseminação do  
vírus durante as competições.

Utilização de materiais de segurança
(EPI’s)

Distanciamento Social. Ações para evitar
aglomerações

Higienização pessoal e sanitização de
equipamentos e ambientes

Controle de temperatura, na entrada, de
todos envolvidos no evento



ADAPTAÇÕES GERAIS

Eventos terão,

no máximo, 3

dias de duração.

Agendamento doshorários  

de apresentação, evitando  

aglomeração.

Controle de tempo de  

permanência dos atletasna  

Hípica e locais que poderá  

ter acesso.

Vagas de estacionamento  

previamente definidas e  

informadas, respeitando  

o distanciamento.

Proibição de  

confraternizações nas  

dependências da Hípica.

Uso obrigatório  

de EPI’s.

Regras de  

distanciamento entre os  

quartos sela e limitação  

de quem pode acessar o  

local

Disponibilização de  

estações com álcool  

em gel para  

higienização das mãos.

Restrição da participação  

de pessoas pertencentes  

aos grupos de risco.

Definição do número de  

competidores no Paddock de  

acordo com o tamanho da pista  

e acesso liberado apenas no  

horário agendado.

Área de estabulagem  

restrita apenas para  

tratadores, instrutores e  

veterinários, respeitando  

o distanciamento.



1.- As oficializações na FPH seguirão o Regulamento Geral de Concursos e  

Competições.

2. - Os eventos oficializados deverão seguir as regras descritas nessa cartilha.

3.– Todo evento oficializado deverá ter um fiscal, que será disponibilizado pelo  

organizador, para garantir o cumprimento das regras de segurança da saúde pública  

local.

4. – Definição sobre o número de competidores por prova, normas de utilização de

restaurantes/refeitórios, hospitais de referência e demais adequações aos protocolos  

de combate ao Covid-19 devem ser informados pelo organizador do evento no  

programa da prova, respeitando, assim, as particularidades de cada Hípica.

Oficialização FPH1



1.- Serão permitidos eventos com no máximo 3 dias de duração, com intervalos  

maiores entre uma prova e outra para evitar aglomerações. O tempo para entrada dos  

conjuntos na pista deverá ser estendido para que não tenhamos número grande de  

conjuntos na área de aquecimento.

2.- Os eventos ocorrerão com horário de participação previamente agendados. O atleta  

poderá chegar 30 minutos antes para reconhecimento e sair, no máximo, 30 minutos  

após o término da premiação.

Eventos2



Eventos2

3.- Para estacionamento na hípica, o competidor deverá estacionar, em espaço  

determinado pela organização, que será demarcado respeitando o distanciamento de  

no mínimo 4 metros (uso de máscara obrigatório ao sair do veículo).

4.- O organizador, deverá ter o controle e fiscalização sobre a Hípica. O espaço deverá  

ser dividido em setores, ficando expressamente proibido a confraternização em  

qualquer espaço da prova.

5.- Os quartos sela deverão ter distanciamento adequado e apenas um tratador por  

ambiente.

6.– Aumentar espaçamento de pavilhões das cocheiras (aumentando de 4 metros  

para 8 metros).



Eventos

7.- Todas as pessoas, incluindo treinadores, competidores e prestadores de serviço, ao  

adentrarem no local do evento, deverão usar e permanecer de máscara durante o período  

presente.

8. - O comitê organizador deverá disponibilizar produtos de higiene (álcool em gel) em

quantidade adequada, em locais estratégicos, para uso das pessoas presentes no evento.
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Pessoas de grupo de risco3
1.- Recomendamos que as pessoas que fazem parte do grupo de risco para Covid-19 não

tenha acesso ao evento. Fazem parte do grupo de risco pessoas acima de 60 anos e/ou com

doenças crônicas, como diabetes, asma e hipertensão.

1.- Essa recomendação estende-se à competidores, treinadores, criadores,

proprietários e prestadores de serviço.

2.- Pessoas do grupo de risco que adentrarem ao evento, deverão identificar-se e assinar

um termo de responsabilidade que deverá estar disponível e acessível no evento.



Público externo – área de estabulagem4
1.– Área de estabulagem restrita apenas para tratadores, instrutores e  

veterinários.

2. - Recomendamos que cada treinador seja acompanhado de, no máximo, 1

auxiliar.

3. – Instalações dos tratadores deverá respeitar regras de distanciamento social,

do uso da máscara e higienização com álcool em gel.

Público externo – área de competição5

1.– Definição de área para acompanhar a apresentação, podendo permanecer no local  

apenas durante a apresentação, respeitando as normas de distanciamento social.

2.– Local deverá ser sanitizado imediatamente, com solução desinfetante, após a saída  

dos convidados para que esteja higienizado e seguro para receber a próxima família.



Recepção e saída de animais6
1. - Todos os veículos deverão ser pulverizados (área externa) com solução desinfetante na

entrada do evento.

2. - Os profissionais responsáveis pela recepção dos animais, deverão estar equipados com os

EPI’s e respeitar o distanciamento social.

3.- Serão aceitos na hípica apenas animais com inscrições pagas. Os profissionais que  recebem 

os caminhões terão a lista de inscrições para confirmação antes da entrada na Hípica.

4. – Os profissionais envolvidos no transporte dos animais também deverão estar equipados

com EPI’s.



Recepção e saída de animais6
5.- O ambiente de inspeção deverá estar devidamente limpo e deverá ser higienizado a  

cada 2 horas com produtos específicos.

6.- A recepção contará com um responsável para fiscalização e aferição da temperatura  

de todos os profissionais que adentrarem com os animais.

7. - Obrigatório no local a disponibilização de álcool gel 70% para uso coletivo.

8.- Saída dos caminhões deverão respeitar a ordem de entrega das documentações na  

secretaria, com um intervalo de 10 minutos entre um caminhão e outro, para evitar  

aglomeração.



Atendimento Secretaria7
1.- A secretaria terá 2 responsáveis para atendimento, porém todo acesso a  

inscrições deverá será feito online.

2. - Todos os profissionais deverão obrigatoriamente usar máscara.

3. - O atendimento da secretaria será restrito a dúvidas e informações.

4.- O pagamento de inscrição, estabulagem e quarto sela deve ser feito via  

boleto bancário antes do início do evento para evitar aglomeração e problemas  

na liberação dos animais.

5. - Será disponibilizado um telefone específico para atendimento de dúvidas

que não sejam inscrições, ou seja, aviso de “forfait” e dúvidas sobre categorias e

prova, inscrições a FPH disponibilizará todo acesso remoto até a abertura da pista  

para início do reconhecimento

6.- Toda inscrição deverá ser feita com no máximo de 2 dias antecedente ao  

evento.



Atendimento Secretaria7
7.- Pagamentos referente ao evento, como inscrições, baias e GTAs, deverão ser feitos  

online antes ao início das competições.

8. - Obrigatório no local à disponibilização de álcool gel 70% para uso coletivo.

9.- Após término do evento, os ganhadores deverão ser comunicados de forma  

eletrônica.

10. – A premiação, para evitar aglomeração, deverá ser realizada apenas com um

atleta por vez, devendo estar utilizando máscara na entrega do prêmio.

11.- O local para julgamento das provas deve ter apenas duas pessoas (exclusivo para  

juiz e secretario), seguindo as normas de distanciamento social.

12.– Profissionais de som, digitação do resultado e demais profissionais envolvidos  

devem permanecer em outro local, também respeitando o distanciamento social.

13.- Materiais como caneta, lápis, cronômetro e rádio devem ser limpos com álcool  

ou, de preferência, cada juiz e secretário traga o seu próprio material.



Limpeza da área comum8
1. - Toda área comum deverá ter disponível e acessível álcool gel 70%.

2. - Durante o evento, deverá ter uma pessoa responsável pela limpeza e higienização.

3.- A sanitização do ambiente, com uso de solução desinfetante, deverá  

obrigatoriamente ocorrer a cada 3h.

Categorias com hora marcada / aproximada9
1. - Todas as categorias deverão ocorrer com horários previamente determinados.

2. - Para evitar aglomeração e fluxo de competidores, serão limitadas 30 passadas/ hora.

3. - Todo competidor, deverá respeitar o horário previamente agendado.

4. - Deverá permanecer 30 minutos antes e 30 após a competição na Hípica, aproximadamente.

5. - Será regida conforme o Programa do Evento.



Pré - paddock10
1. - Reduzir número de animais para manter distância entre os bretes

2. - Desinfecção das rédeas e demais áreas que o atleta terá contato.

Acesso ao paddock11
1.– O número de pessoas por vez no Paddock será definido pelo juiz da  

competição, seguindo as normas de distanciamento.

2. - O paddock será liberado somente para competidores do respectivo horário.

3. - Só poderão entrar no paddock, competidores montados



Regras e responsabilidades do organizador12
Das obrigações

1.- É obrigatório o monitoramento da temperatura de todos os participantes na  

entrada do evento, incluindo, treinadores, competidores e prestadores de  

serviços.

2. - Manter vários pontos de apoio com a disponibilização de álcool gel 70% e

papel toalha para o uso coletivo.

3. - Manter durante o evento, profissionais da saúde capacitados para

atendimento e orientação sobre o Covid-19.



Regras e responsabilidades do organizador12
Das obrigações

4. - Exibir cartazes e informativos sobre a higienização e conduta adequada.

5.- Exibição de vídeos educativos sobre prevenção e cuidados com o Covid -19,  no 

início e intervalos do evento.

6. - Manter cadastro atualizado dos participantes do evento, para obtenção de

informações pós-evento, feedback e possíveis pesquisas.

7. - É de responsabilidade individual, a comunicação imediata ao organizador o

participante que apresentar algum sintoma pós-evento. Isso estende-se aos

competidores, treinadores e prestadores de serviços.



Regras e responsabilidades do organizador12
Da divulgação e cumprimento

8. - O Organizador ficará responsável pela divulgação das regras impressas nessa

cartilha, devendo obedecer a todas orientações aqui apresentadas.

9.- Para segurança e transparência do evento, fica determinado a  

obrigatoriedade do uso de um sistema online, com acesso facilitado a dados,  

inscrições e reservas de baias.

10.- Os resultados deverão ser divulgados em tempo real para  

acompanhamento de todos participantes.

11. - Fica a critério do organizador a transmissão de imagens em tempo real no

decorrer do evento.

12. - É de inteira responsabilidade do organizador seguir o cumprimento das

regras e zelar pela saúde dos profissionais envolvidos no evento. O

descumprimento de qualquer regra aqui imposta, fica sujeita a punição da  

instituição realizadora do evento.



Adendo13
Inspeção veterinária

A inspeção veterinária deve respeitar o distanciamento permitido, sendo  
assim, a fila de retirada de filipetas e filas de animais para serem  
inspecionados deve respeitar o distanciamento.
Obrigatório o uso de máscaras e luvas aos tratadores e atletas que passarem  
os animais.

Passaporte

Passaporte deverá estar higienizado e ficar protegido em uma embalagem
plástica. O manuseio deve ser realizado sempre com o uso de luva e máscara

Circulação de pessoas

Os eventos devem seguir a quantidade de pessoas na Hípica, conforme regra da Organização da  
Saúde, para evitar aglomerações e respeitar as regras de distanciamento.

Júri

O júri deve ser composto de apenas duas pessoas, sendo o juiz e o cronometrista,  
com uso de EPI obrigatório.
Espaçamento mínimo, avaliação individual para possíveis  
adaptações/necessidades

Adendo



Higienização dos cavalos

Recebe os  
caminhões com  
os cavalos

Verifica as  
inscrições

Pulveriza  
o carro

Orienta  
cuidados nas  
dependências  

da Hípica

Limpa o  
ambiente de  

inspeção a cada  
duas horas

Realiza aferição  
da temperatura  
de todos os  
profissionais  
que adentram  
com os animais

Realiza uso do  
álcool em gel,  
conforme  
orientação

Veterinária

Retira filipetas
para inspeção
dos animais

Realiza  
inspeção no  
animal com  
luva e máscara

Respeitar  
distância  
conforme regra

Higienizar-se  
antes de retirar  
a próxima  
filipeta

Manter regras  
da Hípica de  
não  
aglomeração



Secretaria da Hípica

Secretária recebe  
cliente com luva e  
máscara em todo o  
turno

Envia e-mail aos  
inscritos para  
pagamentos via boleto  
para a estabulagem e  
quarto sela antes do  
início do evento

Informa número de  
telefone de dúvidase  
para outros casos

Disponibiliza canal de  
informações via e-mail

Após o término das  
provas os ganhadores  
serão informados por  
e-mail

A premiação será  
realizada  
eletronicamente em  
até 3 dias após a prova

O local para  
julgamento  
deverá ter  

apenas duas  
pessoas

Juiz e secretário. Os  
demais deverão ficar em  
local separado  
devidamente  
paramentados,  
utilizando luvas, máscara  
e álcool em gel (Equipe  
de som, digitação de  
resultados).


