


Dias Horários Palestras Palestrante Mediadores 

04/05/2017 8:00 às 9:00 Chegada e distribuição Crachas

04/05/2017 9:00 às 10:00 A Marcha na Atualidade Jose Renato Ca iado, Fabiano Bi ttencourt e Carlos  Augusto Sacchi FMV e Gianfranco

04/05/2017 10:00 às 10:30 Coffee Break Coffee- brake 

04/05/2017 10:30 às 11:30 " Os Rumos da Marcha Picada" Mesa Redonda 

04/05/2017 11:30 às 13:00 Adestramento de Marcha Picada Lucas Lira Fabiano e FMV

04/05/2017 13:00 às 14:30 Almoço

04/05/2017 14:30 às 15:00 Abertura Daniel, Diretoria, FMV e Gianfranco

04/05/2017 15:00 às 16:30 Adestramento da Marcha Batida FMV  Fabiano

04/05/2017 16:30 às 17:00 Coffee Break 

04/05/2017 17:00 até Final Nutrição do Marchador Atleta Sigismundo Fassbender Gianfranco

05/05/2018 8:00 às 10:00 Julgamento de Marcha Fabiano Bittencourt Sacchi + Jose Renato Caiado

05/05/2018 10:00 às 10:30 Coffee Break 

05/05/2018 10:30 às 12:30 Julgamento Morfo- Funcional Jose Renato Caiado Fabiano +Sacchi 

05/05/2018 12:30 às 14:30 Almoço

05/05/2018 14:30 às 16:00 Preparação fís ica, manejo e cuidados  com o Marchador Atleta Gianfranco e Jessica Lage FMV + Fabiano + Sacchi

05/05/2018 16:00 às 16:30 Coffee Break 

05/05/2018 16:30 até Final Equitação x Comodidade Fernando Mello Vianna Sacchi+ Fabiano 

05/05/2018 19:00 Musica Sertaneja

06/05/2018 8:00 às 10:00 Treinamento Provas Funcionais Roberto Coelho  Naves FMV

06/05/2018 10:00 às 10:30 Coffee- brake 

06/05/2018 10:30 às 12:00 Doma Aluisio Marins FMV

06/05/2018 12:00 às 12:30 Encerramento Palestrantes



PALESTRAS 

As palestras de marcha que serão ministradas pelo corpo técnico da ABCCMM, foram divididas em duas partes, para melhor aproveitamento dos 
participantes. Vamos debater assuntos importantes como: As exigências atuais, as prioridades, as correções e os rumos da marcha batida e picada. 

Imprescindível para as pessoas que lidam direta e indiretamente com a seleção, o treinamento e a apresentação dos marchadores nas pistas. 

As Palestras de Adestramento de marcha batida e picada também foram divididas para melhor aproveitamento dos participantes. O foco será o ensino 
correto dos exercícios obrigatórios para podermos melhorar a performance dos nossos animais de pista. Oportunidade única para interagir com dois 

treinadores comprovados: Fernando Mello Vianna e Lucas Lira. 

A Palestra de Nutrição, tem como objetivo colocar à disposição dos alunos as mais modernas técnicas de manejo alimentar e cuidados específicos 
relacionados à suplementação dos nossos animais no haras e durante as competições equestres. 

As Palestras de julgamento de marcha e morfologia também serão ministradas pelos árbitros da ABCCMM, sob a supervisão do diretor do Conselho 
Deliberativo Técnico, Carlos Augusto Sacchi. Visa chamar a atenção para todas as nuances do julgamento, bem como a melhoria do conhecimento e da 
capacitação técnica dos participantes. Teremos um ambiente propício para desenvolver a interação entre os alunos, peões, treinadores, criadores e os 

árbitros da ABCCMM. 

Equitação x Comodidade:  Demonstração de exercícios de equitação específicos para melhorar a comodidade dos marchadores; direcionados para 
melhoria da absorção de impacto dos membros anteriores e posteriores, melhoria da flexibilidade da coluna e do diagrama de marcha. 

A abordagem sobre a preparação física, o manejo e os cuidados com o Marchador Atleta, não poderiam ficar de fora do III Equimarcha. Serão abordados 
assuntos importantíssimos como: Os princípios da fisiologia do exercício, avaliação da integridade física de cada indivíduo, alívio das dores acumuladas no 

trabalho do dia a dia, a prevenção de claudicações, trabalhos complementares e as planilhas de treinamento para marchadores, entre outros. 

A Doma de Marchadores fica por conta de Aloísio Marins, titular da Universidade do Cavalo e parceiro do CTE Mello Vianna, que apresentará palestra 
atual e moderna, sobre a importância do início do treinamento, a abordagem correta e as técnicas usadas com sucesso nos animais marchadores. 

A Preparação e a avaliação dos Marchadores para a prova funcional obrigatória da ABCCMM serão coordenadas por Roberto Coelho Naves, fechando 
assim o evento com o assunto mais procurado entre os peões e treinadores, essencial para o sucesso nas competições oficializadas. 
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