ATA DE REUNIÃO
Aos oito dias do mês de outubro de 2019, às dezoito horas e trinta minutos, na sede da
FGEE, reuniram-se a diretoria da FGEE e a comissão de saltos.
Presentes no ato:
Nelson Limeira Lima – Presidente; Tatiana Castro – Vice presidente; Francesco Spina –
Diretor secretário; Gustavo Diaz – Diretor Técnico; Cristina Rodrigues Marques (CRM); Denis
Gouvea (CHL); Rafael Lima (CHRL).
Neste ato foi discutido e decidido que o Campeonato Gaúcho de Sênior será realizado
da seguinte forma:
- Serão disputados 3 títulos, Sênior TOP (1,40m), Sênior (1,30m) e Sênior Especial
(1,20m). Terá duração de dois dias cada categoria.
- Sênior TOP, sexta e domingo, será julgado pela tabela A nos dois dias de competição,
sendo no primeiro dia, 2 percursos de 1,40m e no segundo dia 1 percurso de 1.45m. Para o
resultado final do campeonato haverá desempate para aqueles que estiverem empatados, em
penalidades, na soma dos dois dias.
- Sênior e Sênior Especial, sexta e sábado, serão julgadas pela tabela C no primeiro dia
de competição e pela tabela A no segundo dia. Primeiro dia 1 percurso de 1,30m\1,20m e no
segundo dia dois percursos sendo o segundo percurso na altura de 1,35m\1,25m.
- Os cavaleiros\amazonas poderão participar de no máximo 2 categorias consecutivas,
sendo Senior TOP e Sênior ou Sênior e Sênior Especial.
- Haverá o obstáculo Rio móvel nas categorias de Sênior TOP e Sênior.
- Cada Entidade poderá inscrever 1 equipe de 3 a 4 participantes cada. As entidades
que não conseguirem fechar equipe poderão fazer parte do sorteio para formação de equipes
mistas.
Fechada a pauta sobre o Campeonato Gaúcho de Sênior foi comentado sobre as
reclamações recebidas, em relação a SHPA fazer concursos na sexta e no sábado, deixando o
domingo livre. Foi discutido também sobre o cancelamento da 8ª etapa da Copa Gaúcha que
seria realizada no Centro Hipico PJ e autorização para o mesmo realizar um CSE na data do
Campeonato Gaúcho de Escolas, nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro de 2019,
autorização na qual foi deferida. A diretoria ficou responsável em colocar em pratica um
regulamento para as provas de escolas.
Desta forma foi encerrada a reunião.
Francesco Spina
Diretor Secretario

