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CAMPEONATO BRASILEIRO DE AMADOR TOP, AMADOR, 
AMADOR A E AMADOR B 

Quadro de Horários 
 

3ª-FEIRA 
29/08 

4ª-FEIRA 
30/08 

5ª-FEIRA 
31/08 

6ª-FEIRA 
01/09 

SÁBADO 
02/09 

DOMINGO 
03/09 

PISTA DE AREIA 
09H00M 

ÁS 
12H00M 

 
14H00M 

ÁS   
17H00M 

INSPEÇÃO 
VETERINÁRIA 

08H30M AS 11H00M 

 
1,00M 

TREINO 
FACULTATIVO 

 
CBS AMADOR B 

08H00M - PR. 01 

 
CBS AMADOR B 

1,00M 

Individual e Por 
Equipes 

Cronômetro 

08H30M – PR. 05 

 
CBS AMADOR A 

1,10M 

Individual e Final 
Por Equipes 

Dois Percursos 
Idênticos 

08H00M – PR. 07 

 
CBS AMADOR B 

1,00M 

Individual e Final 
Por Equipes 

Dois Percursos 
Idênticos 

07H30M – PR. 11 

 
CBS AMADOR B 

1,00M 

PROVA EXTRA 
Cronômetro 

 13H00M AS 16H00M 

 
1,10M 

TREINO 
FACULTATIVO 

 

CBS AMADOR A 

12H00 – PR. 02 

 
CBS AMADOR A 

1,10M 

Individual e Por 
Equipes 

Cronômetro 

 14H30M – PR. 08 

 
CBS AMADOR A 

1,10M 

PROVA EXTRA 
Cronômetro 

09H00M – PR. 12 

 
CBS AMADOR B 

1,05M 

Final Individual 
Normal c/ Tempo 

Concedido 

 

REUNIÃO 
TÉCNICA 
18H30M 

SEDE SHP 

    11H30M – PR. 13 

 
CBS AMADOR A 

1,15M 

Final Individual 
S/ Cron. C/ Tempo 

Concedido 

PISTA DE GRAMA 
 10H30M AS 12H30M 

 
1,20M 

TREINO 
FACULTATIVO 

 

CBS AMADOR 

09H30M – PR. 03 

 
CBS AMADOR 

1,20M 

Individual e Por 
Equipes 

Cronômetro 

10H00M – PR. 06 

 
CBS AMADOR 

TOP 
1,30M 

Individual e Final 
Por Equipes 

Dois Percursos 
Idênticos 

09H00M – PR. 09 

 
CBS AMADOR 

1,20M 

Individual e Final 
Por Equipes 

Dois Percursos 
Idênticos 

08H00M – PR. 14 

 
CBS AMADOR 

1,20M 

PROVA EXTRA 
Cronômetro 

 14H30M AS 16H30M 

 
1,30M 

TREINO 
FACULTATIVO 

 
CBS AMADOR TOP 

13H30M – PR. 04 

 
CBS AMADOR 

TOP 1,30M 

Individual e Por 
Equipes 

Cronômetro 

 16H00M – PR. 10 

 

CBS AMADOR 
TOP 1,30M 

PROVA EXTRA 
Cronômetro 

10H30M - PR. 15 

 
CBS AMADOR 

1,25M 
Final Individual 

S/ Cron. C/ Tempo 
Concedido 

     13H00M - PR. 16 

 
CBS AMADOR TOP 

1,35M 

Final Individual 
S/ Cron. C/ Tempo 

Concedido 
ESTE QUADRO DE HORÁRIOS É MERAMENTE INFORMATIVO. EM CASO DE CONFLITOS, PREVALECEM AS DISPOSIÇÕES DO PROGRAMA OFICIAL. 

DEPENDENDO DO NÚMERO DE INSCRIÇÕES, OS HORÁRIOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES NA REUNIÃO TÉCNICA. 
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Evento: CBS AMADOR TOP, AMADOR, AMADOR A E AMADOR B 2017 

 

 
Local: SOCIEDADE HÍPICA PAULISTA -  SHP 

Indoor:  

 
Data: 29 de agosto a 03 de setembro de 2017 

Federação: FEDERAÇÃO PAULISTA DE HIPISMO -  FPH 

 
CONDIÇÕES GERAIS 

Esse evento é regido de acordo com: 

 

- Estatutos da CBH; 

 

- Regulamento Geral da CBH, edição 2017; 

 

- Regulamento de Salto da CBH, edição 2017; 

 

- Regulamento Ranking da CBH, edição 2017; 

 

- Regulamento Veterinário da CBH, edição 2013; 

 

- Caderno de Encargos da CBH, edição 2017; 

 

- Regulamento dos Campeonatos Brasileiros de Salto, edição 2017; 

 

- Regulamento de Salto da FEI, 24º edição - 2013; 

 

- Diretrizes técnicas da CBH; 

 

- Todas as modificações posteriores dos regulamentos citados, publicados pela CBH. 

 

********************************************************************** 
 

 
Aprovado pela Diretoria Técnica da CBH, Rio de Janeiro, em: 18 de julho de 2017. 

 

 

 
 

 
Gerente Esportivo CBH 
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I. INFORMAÇÕES GERAIS 
 

1. DENOMINAÇÃO DO EVENTO: CAMPEONATO BRASILEIRO DE AMADOR 

TOP, AMADOR, AMADOR A E AMADOR B 

 

DATA : 29 de agosto a 03 de setembro de 2017. 

LOCAL: Sociedade Hípica Paulista - São Paulo - SP 

Website: www.shp.org.br 

Endereço: Rua Quintana, 206 – Brooklin Novo 

CEP 04569-010 - SÃO PAULO - SP 

Telefone: (11)5504.6113 / 5504.6145 

 

2. ORGANIZADOR 

Nome: Sociedade Hípica Paulista 

Endereço: Rua Quintana, 206 – Brooklin Novo 

Telefone: (11) 5504.6113 / 5504.6145 

E-mail: indoor@shp.org.br 

Website: www.shp.org.br 

 

CNPJ: 62.478.938.0001-79 

CÓDIGO DE EMISSÃO DE GTA: 35503080254 

 

3. COMITÊ ORGANIZADOR 
Sr. Ronaldo Bittencourt Filho 

MD Presidente da Confederação Brasileira de Hipismo 

Sr. Gabriel Nicolau Khoury 

MD Presidente da Federação Paulista de Hipismo 

SR. Romeu Loureiro Ferreira Leite Jr. 

MD Presidente da Sociedade Hípica Paulista 

Sr. Pedro Paulo Lacerda 

MD Diretor de Salto da Confederação Brasileira de Hipismo 

Sr. Caio Scantamburlo Costa 

MD Diretor de Salto e Vila Hípica da Sociedade Hípica Paulista 

 
4. DIRETOR DO EVENTO 

Nome: Sr. Caio Scantamburlo Costa. 

Endereço: Rua Quintana, 206 – Brooklin Novo  -  São Paulo - SP 

Telefone: (11) 5504.6113 / 5504.6145 

Email: romeu@shp.org.br 

http://www.shp.org.br/
mailto:indoor@shp.org.br
http://www.shp.org.br/
mailto:romeu@shp.org.br
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5. DIRETOR EXECUTIVO 

Nome: Sr. Antonio Luiz Blanco Jr. 

Endereço: Rua Quintana, 206 – Brooklin Novo - São Paulo - SP 

Telefone: (11) 5504.6113 / 5504.6145 

 

II. OFICIAIS 
 

1. JÚRI DE CAMPO: 

1.1 Pista de Grama 

Presidente: Sr. Pedro Cordeiro dos Santos (SP) ID CBH OF0009 

Membro: Sr. Marcelo A. Vasconcellos (SP)     ID CBH OF0020 

Membro: Sra. Isabel Neves (SP) ID CBH OF0006 

 
1.2 Pista de Areia 

Presidente: Srta. Roberta Milani (SP) ID CBH OF0010 

Membro:  Sra. Ana Cláudia Crotti (SP) ID CBH OF0002 

Membro:  Srta. Tatiana Gutierrez (SP) ID CBH OF0033 

 

2. JUIZ EXTERNO: 

Nome: -- 

E-mail: -- 

OU 

 
3. DELEGADO TÉCNICO: 

Nome: Sr. Sérgio Villaça Freitas (MG) ID CBH OF0034 

E-mail: svvfreitas@gmail.com.br 

 

4. DESENHADOR DE PERCURSO 

 

Nome: Lucia Faria Alegria Simões (RJ) ID CBH OF0201 

E-mail: luciafsimoes@globo.com  

Nome: Carlos Alberto Raposo Lopes (SP) ID CBH OF0003 

E-mail: betorlopes@hotmail.com  

mailto:svvfreitas@gmail.com.br
mailto:luciafsimoes@globo.com
mailto:betorlopes@hotmail.com
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5. JÚRI DE APELAÇÃO: -- 

 

Presidente: 

Membro: 

Sr. Luiz Trindade Cassetari (SC) 

Sr. Marcelo Blessmann (SP) 

ID CBH OF0019 

Membro: Sra. Noeli Zonzini (SP) ID CBH OF0042 

 

6. COMISSÁRIO-CHEFE: 

Nome: Sr. Geraldo Donizete Barreira (SP) ID CBH OF0032 
 
 

COMISSÁRIOS ASSISTENTES: 

Nome: Sr. Carlos Eduardo Banciella (SP) ID CBH OF0004 

Nome: Sr. Jose Salcines Herrera (SP) ID CBH OF0007 

Nome: Sra. Ana Carolina Queiroz de Almeida (SP) ID CBH OF0051 

Nome: Sra. Solange Protti Hardt (SP) ID CBH OF0101 

 

7. DELEGADO VETERINÁRIO: 
Nome: Dr. Fábio Luiz Tuna Vieira (SP) 

E-mail: fabio.vieira@shp.org.br 
 

III. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. LOCAL: 
O evento será: indoor   outdoor 

 

2. PISTA DE COMPETIÇÃO 

 
Dimensões: 90m x 100m 

Tipo de Piso: Grama 
 

Dimensões: 64m x 62m 

Tipo de Piso: Areia 
 

3. PISTA DE AQUECIMENTO: 
 

Dimensões: 70 x 50m 

Tipo de Piso: Areia (Picadeiro Coberto) 
 

4. COCHEIRAS: 

Dimensões: 3 m x 3 m (min 3m x 3m) 

mailto:fabio.vieira@shp.org.br
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IV. INSCRIÇÕES 

Inscrições: 24/07/2017 à 23/08/2017 

 
Taxa de inscrição por conjunto: 

1,00M – AMADOR B (01, 07, 11 ou 12) R$600,00 Por Série 

1,10M – AMADOR A (02, 05, 08 ou 13) R$600,00 Por Série 

1,20M – AMADOR (03, 09, 14 ou 15) R$600,00 Por Série 

1,30M – AMADOR TOP (04, 06, 10 ou 16) R$600,00 Por Série 

 
Estabulagem (Até 23 de agosto de 2017) R$ 380,00 

Quarto de sela (Até 23 de agosto de 2017) R$ 330,00 

Estabulagem (Após 24 de agosto de 2017) R$ 760,00 

Quarto de Sela (Após 24 de agosto de 2017) R$ 660,00 

 
RECURSO - O dobro do valor da inscrição da prova 

As inscrições e estabulagens deverão ser feitas através do site 

www.fph.com.br 

 

Para concorrentes do Estado de São Paulo, segue trecho do Regulamento de Salto FPH 2016. 
“ART. 4 - 3. O cadastramento de concorrentes e animais e a quitação das taxas anuais de registro deverão 
estar regularizados na Federação Paulista de Hipismo até 48 horas que antecede a data de abertura das 
inscrições constantes no programa oficial do concurso. Conjuntos que não estiverem com o cadastro e/ou a 
taxa de registro regularizada, não poderão efetivar suas inscrições para participar em provas oficiais do 
calendário da Federação Paulista de Hipismo. 

 
Para concorrentes de outras Federações, segue trecho do Regulamento de Salto FPH 2016. 

INSCRIÇÕES DE CONCORRENTES DE FEDERAÇÕES DE OUTROS ESTADOS 
“ART.4,1 - Não serão aceitas inscrições de concorrentes e animais sem cadastro. Para concorrentes filiados a 
outras Federações, o cadastro deverá ser encaminhado a FPH por meio de sua federação de origem, 
autorizando seu período de validação de cadastro em sistema. Toda a informação contida no cadastro do 
concorrente é de responsabilidade da Federação de origem por meio do formulário encaminhado.” 
“ART.4, 2 - Para a renovação do cadastro anual de cavaleiros e cavalos de outras federações é necessário que 
a federação de origem encaminhe autorização para a renovação com o prazo determinando tal validação. 

Para efetuar suas inscrições no site da FPH, os concorrentes e animais deverão estar devidamente 
cadastrados e ou validados no sistema. Para aqueles que ainda não efetuaram o cadastro, deverão 
preencher o Formulário, acessando o site: www.fph.com.br/artigos/cadastro e enviar por e-mail: 
faleconosco@fph.com.br (com o título: Cadastro CBS Amadores SHP 2017). Serão válidos os 
formulários enviados e autorizados por intermédio das Federações de origem do cadastro. Após o 
envio do e-mail com o formulário, no prazo máximo de 48 horas estará liberado para fazer as 
inscrições no sistema online. Concorrentes já cadastrados e autorizados por sua Federação estão 
aptos a se inscreverem normalmente no site da FPH e aceitam os termos deste programa pelo “li  e 
 concordo”. 

http://www.fph.com.br/
http://www.fph.com.br/artigos/cadastro
mailto:faleconosco@fph.com.br
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AS TAXAS DE INSCRIÇÕES E ESTABULAGENS/QUARTO DE SELA DEVERÃO SER 
PAGAS ATÉ A DATA LIMITE CONFORME CADA FASE ABAIXO: 

Fase para Inscrição CBS AMADORES – 2017 

 
1. 24/07/2017, Segunda-Feira: Abertura da única fase de inscrições no site da FPH 
às 14h00m; 

2. 23/08/2017, Quarta-Feira: Encerramento da única fase de inscrição ás 18h00m. 

3. 23/08/2017, Quarta-Feira: Vencimento dos boletos da única fase de inscrição. 

4. 25/08/2017, Sexta-feira: Confirmação dos pagamentos. 

 
Não existe inscrição fora de prazo para Campeonatos Brasileiro. 

 
AS TAXAS DE INSCRIÇÕES E ESTABULAGENS /QUARTO DE SELA DEVERÃO SER PAGAS ATÉ A DATA 
DE VENCIMENTO DAS RESPECTIVAS FASES DE INSCRIÇÃO. APÓS O VENCIMENTO DOS MESMOS A 
VAGA VOLTARÁ A FICAR À DISPOSIÇÃO DO COMITÊ ORGANIZADOR E O SOLICITANTE, SE ASSIM 
DESEJAR, PODE FAZER A INSCRIÇÃO NA PROXIMA FASE. 

 
Quartos de sela solicitados sem reserva prévia serão cobrados à taxa de R$ 

660,00 e serão oferecidos apenas se ainda houver disponibilidade. 

 

O interessado DEVERÁ IMPRIMIR O BOLETO BANCÁRIO E PAGÁ-LO ATÉ A DATA LIMITE. Para que as 

inscrições sejam validadas, os boletos bancários referentes a taxas deverão estar integralmente 

quitados na data limite de cada boleto. Caso contrário, tal inscrição será automaticamente cancelada 

pelo sistema e o interessado deverá reiniciar novamente o processo de participação no evento. 

Caso ocorra pagamento de seu boleto após a data limite do vencimento ou com qualquer alteração 

original do boleto, sua inscrição será automaticamente “cancelada”. 

As inscrições e estabulagens somente serão consideradas efetivas após o recebimento do aviso 

bancário, confirmando o pagamento integral do boleto. 

- Não há necessidade de enviar o comprovante de pagamento do boleto por e-mail. 
- Se preferirem pode entregar o comprovante de pagamento do boleto para dirimir eventuais 
dúvidas. 

 

Observações: 
1-) Devolução de taxa de inscrição em caso de Forfait: 

a. O valor da taxa de inscrição será devolvido nos casos em que o forfait for 

apresentado até o dia 29 de agosto, por e-mail salto@shp.org.br, fora desta 
data o forfait não será devolvido. 

Informar no e-mail os seguintes dados para reembolso: 
Concorrente: 

Cavalo: 
Altura: 

Categoria: 

mailto:salto@shp.org.br
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Banco: 
Agencia: 

Conta: 
CPF: 
Tel.: 

 
Estabulagem e Quarto de Sela não serão devolvidos em hipótese alguma. 

 

Qualquer solicitação de devolução após o prazo determinado conforme os 
procedimentos a quis expostos perderão o direito ao reembolso. 

 

 

2-) IDENTIFICAÇÃO DO ANIMAL (ID) 
 
No evento, o responsável deverá retirar o “número identificador” no local da Inspeção 
Veterinária. 

É obrigatória e indispensável à apresentação do “número identificador” no momento 
da liberação no financeiro e saída da vila hípica. 
Caso o “número identificador” seja extraviado, o responsável deverá se dirigir à 
secretaria do concurso para obtenção da 2ª via que será fornecida gratuitamente. 

Se a 2ª via também for extraviada, será cobrada a taxa de R$ 50,00 para a emissão da 
3ª via. 

Portanto, guarde o “número identificador” com cuidado e apresente sempre que 
solicitado. 

 

V. VANTAGENS 

1. ATLETAS 

Por conta própria 

2. TRATADORES 

Alimentação: por conta própria. 

Os tratadores e motoristas deverão trazer colchão, roupa de cama e balde, devendo 
estar devidamente uniformizados e identificados. 

3. CAVALOS 

As despesas de transporte serão pagas pelo: 

C.O. à razão de por km. 

Responsável  

4. CHEGADA / SAIDA 

CHEGADA: A partir de domingo, 27 de agosto de 2017. 

SAÍDA: Até segunda-feira, 04 de setembro de 2017, somente com apresentação 
do comprovante de quitação de débitos de estabulagem e inscrição. 

CONTATO VILA HÍPICA: Edivaldo – Fone/fax:(11) 5504-6167 E-mail: 
edivaldo.santos@shp.org.br 

mailto:edivaldo.santos@shp.org.br
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Obs.: 

1-) Qualquer animal estabulado que não participe do concurso será cobrada a taxa 

de R$ 450,00 pela ocupação da cocheira. 

 

2-) Estabulagem (por cavalo) fora do período compreendido acima será cobrado 
uma Taxa Extra - diária do valor de R$ 120,00. 

 

3-) Caso não tenha sido efetuado o pagamento da reserva de estabulagem terá 
sua ENTRADA VETADA nas dependências da Sociedade Hípica Paulista. 

 

4-) A taxa de estabulagem ou quarto de sela não será devolvida em hipótese 
alguma. 

 

5. PUBLICIDADE E PROPAGANDA NOS ATLETAS E ANIMAIS (Art. 131 do RG) 

Os concorrentes estão autorizados a portar o logotipo de seus patrocinadores na manta de sela 
de seus cavalos, conforme regulamenta o Art. 136. O Comitê Organizador se reserva o direito 
de, a seu critério, apresentar capas com logotipos de patrocinadores do evento aos cavalos 
classificados nas provas, sendo obrigatório o uso das mesmas, sob pena de perda da premiação 
correspondente. 

 

6. DA CESSÃO DOS DIREITOS DE IMAGEM 
 

O presente Termo de Adesão também tem como objeto a autorização, mediante 
licença, do uso de imagem do PARTICIPANTE. 

 

Parágrafo 1º – O PARTICIPANTE declara ser o único detentor de todos os direitos 
patrimoniais e morais referentes à imagem cuja licença de uso é objeto do presente Termo de 
Adesão. Os pais ou responsáveis autorizam a utilização da imagem do PARTICIPANTE, nos 
termos da Lei e deste Termo de Adesão. 

 

Parágrafo 2º – A licença concedida neste Termo de Adesão abrange somente o uso 
especificado nas cláusulas seguintes. 

 
Parágrafo 3º – As imagens licenciadas neste Termo de Adesão consistem em fotografias do 
evento, gravações em vídeo dos comitês, elaboração de vídeo do evento, dentre outras 
inclusas na Lei 9.610/98. 

 

Parágrafo 4º – A FPH, SHP e a CBH se comprometem a utilizar a imagem do PARTICIPANTE 
somente para os seguintes fins específicos de publicidade do evento, divulgação do evento e 
confraternização. 

 

Parágrafo 5º – As imagens serão veiculadas pela FPH, SHP e a CBH somente nos seguintes 

tipos de mídia: impressa, televisionada, virtual e outras. 
 

Parágrafo 6º – A presente licença autoriza a FPH, SHP e a CBH a exibir as imagens em todo 
o território nacional e internacional. 
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Parágrafo 7º – A FPH, SHP e CBH não se responsabilizam pelo uso indevido das imagens, 

cuja licença é objeto do presente instrumento, captadas por terceiros em exibições e/ou 

reproduções ocorridas de acordo com as especificações estabelecidas neste Termo de 

Adesão. 

 

VI. DIVERSOS 
 

1. PARTICIPAÇÃO 

 
Poderá participar destes Campeonatos os amadores pertencentes à sua respectiva 
categoria em disputa, dentro do que determina a regulamentação de cada uma 

destas. Cada amador poderá inscrever e participar de uma única categoria, com 
até dois animais. 

 
13. REGULAMENTAÇÃO DA CATEGORIA AMADOR: 

 
13.1 AMADOR B, AMADOR A, AMADOR e AMADOR-TOP 

“Independentemente de sua prática e/ou experiência, uma pessoa estará 

habilitada a competir em provas das diversas categorias de AMADORES, sob 
regulamentos da CBH, a partir do início do ano que completar o 22º aniversário e 
desde que não exerça as seguintes atividades: 

 
- Aceitar todo e qualquer tipo de remuneração para montar, treinar e / ou preparar 

cavalos, instruir na equitação ou no treinamento de cavalos e ministrar clinicas ou 
seminários nesta área. 

 

- Dar instrução a qualquer pessoa, montar ou apresentar em competições qualquer 
cavalo, atividade pela qual recebe remuneração direta ou indiretamente; 

 
As atividades abaixo não afetam a qualificação para competir em provas para 
Amadores: 

 
- Escrever artigos ou livros relativos a cavalos. 

 
- Aceitar remuneração por atuar como juiz, delegado técnico, desenhador de 
percursos, locutor ou comentarista de televisão, ou receber por serviços específicos 
de ferrador, veterinário, tratador, etc.; 

 
- Aceitar reembolso de despesas sem lucro; 

 
- Aceitar prêmios em espécie ou em objetos, competindo com cavalos próprios; 

 
- Exercer simplesmente a profissão de veterinário, tratador, ferrador, ser proprietário 
ou sócio de haras, escola de equitação, centro hípico, eqüestre ou de treinamento ou 
criatório. Cessando as atividades impeditivas da participação nas provas das 
categorias de Amadores, o interessado poderá ser reenquadrado nestas, nas 
seguintes condições: 
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- Apresentar formalmente à sua FE documento informando da alteração de atividades; 
 

- Decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da apresentação do documento 
acima, devidamente deferido pela sua FE, poderá participar de provas destas 
categorias, que sejam no máximo de altura 15 (quinze) centímetros inferiores às das 
provas mais exigentes das quais participava ou participou anteriormente. 

 
- Ao início de uma nova temporada (ano calendário), desde que decorrido 1 (um) ano 

a contar da data da apresentação da declaração acima citada, devidamente deferida, 
o concorrente poderá competir livremente em quaisquer provas das categorias, 
sempre que sejam atendidas as demais exigências regulamentares. ” 

 

13.2 A qualificação de AMADOR tem que ser confirmada através de um 
REQUERIMENTO DE AMADOR emitido anualmente pela sua própria Federação 
Estadual. Ele será emitido devidamente preenchido e assinado, inclusive pela 
entidade que representa, devendo estar disponível para verificação em todo e 
qualquer evento da categoria. Caso uma pessoa não esteja de posse de seu 
REQUERIMENTO, a secretaria do concurso poderá aceitar uma declaração assinada 
neste sentido que deve ser encaminhada posteriormente à sua Federação Estadual. 
Sendo uma pessoa definida como não habilitada a provas de AMADORES, como 
resultado de um protesto ou recurso, todos os prêmios recebidos em provas destas 
categorias neste e/ou em eventos anteriores deverão ser devolvidos às organizações. 
A pessoa em questão deverá ser submetida a ações disciplinares futuras. Ser 
possuidor de um REQUERIMENTO DE AMADOR não exclui a possibilidade de que 
a questão do seu status de AMADOR seja questionada através de uma reclamação 
ou recurso formal. 

 
13.2.1 REQUERIMENTO DE AMADOR 
No momento do registro anual em sua Federação Estadual, o cavaleiro deverá 
preencher o REQUERIMENTO DE AMADOR, indicando a sua categoria durante o 
ano. É de responsabilidade de a Federação verificar se o concorrente se enquadra 
nesta categoria. 13.3. Além dos Campeonatos Brasileiros, Comissões Organizadoras 
poderão realizar Eventos ou Provas para as categorias de AMADORES (Amador B, 
Amador A, Amador e Amador-Top), de acordo com as especificações abaixo: 13.3.1 
Participação Os cavaleiros poderão participar com qualquer animal, mesmo não 
sendo de sua propriedade. 13.3.2 Especificações: - Os concorrentes das categorias 
AM B, AM A, AM, e AM TOP, poderão participar de provas mais altas, até 1,45m., 
entretanto, só poderão baixar no máximo 15 (quinze) centímetros da maior altura em 
que participaram nos últimos 12 (doze) meses. - Qualquer cavaleiro poderá baixar 15 
(quinze) centímetros de sua categoria, caso não tenha saltado provas mais altas. - O 
concorrente poderá participar de até 2 (duas) subdivisões da categoria AMADOR no 
mesmo evento, com variação máxima de 15 (quinze) centímetros entre elas. - No 
Ranking da CBH um concorrente não poderá ser campeão em mais de 1 (uma) 
subdivisão da categoria AMADOR no mesmo ano. Caso aconteça ele será campeão 
na categoria mais alta. - Os concorrentes da categoria MÁSTER também necessitam 
do Certificado de Amador, com exceção dos concorrentes que participam na 
subdivisão Máster TOP. 
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14 – O concorrente poderá participar de qualquer categoria constante do presente 
artigo, desde que cumpra sua regulamentação, podendo saltar mais de uma categoria 
em um concurso, mas somente uma categoria por prova. 

 

Todas as inscrições ficarão sob aprovação da Federação 
Paulista de Hipismo e somente serão aceitas mediante 
apresentação do formulário de requerimento de amadores 
devidamente preenchidos e assinados pelo atleta bem 
como pela Federação de origem do competidor (ANEXO I). 

 

 

2. CLASSIFICAÇÃO GERAL NO FINAL DA COMPETIÇÃO 

PONTOS PERDIDOS PARA TODOS OS CAMPEONATOS 

DESEMPATE PARA O CAMPEONATO 
Em caso de igualdade de pontos para o 1º, 2º e / ou 3º lugares dos Campeonatos, 

será realizado um desempate ao cronômetro ou tempo ideal, conforme prescrito 
nos artigos específicos de cada categoria e subdivisão. Para as classificações 

secundarias do campeonato serão consideradas as melhores colocações dos 
concorrentes empatados, respectiva e sequencialmente, na terceira, segunda e 
primeira prova do Campeonato. 

 
Desempate para Título de Campeonato por Equipes 

Em caso de igualdade de pontos entre as equipes se definirá o 1º, 2º e/ ou 3º 
lugares na disputa para o título, será definido o desempate pela primeira prova 
julgada pela Tabela A, será campeã a equipe que, considerados os resultados de 

seus três melhores concorrentes, tiver o menor tempo após a somatória dos tempos 
ou a menor somatória das aproximações ao tempo ideal dos seus 03 (três) melhores 

concorrentes na primeira prova. 
 

3. PRÊMIO – CLASSIFICAÇÃO 

PISTA 
1º Dia: 
Medalhas e escarapelas aos 06 primeiros colocados da prova. 
2º Dia: 
Premiação às equipes com Troféu de 1º a 3º lugar. 
Medalhas e escarapelas de 1º ao 6º lugar (individual), considerando falta dos 02 
percursos e tempo do 2º percurso. 
3º Dia: 
Haverá premiação para o Campeonato e serão premiados com medalhas e 
escarapelas os 06 primeiros colocados da prova. 
PODIUM 
Troféus aos 06 primeiros classificados por categoria na somatória das três provas 

 
TROFÉU À EQUIPE CAMPEÃ, VICE-CAMPEÃ E TERCEIRA COLOCADA. 
CAPA AO ANIMAL CAMPEÃO 

FAIXAS AO CONCORRENTE CAMPEÃO E VICE-CAMPEÃO. 
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4. CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO (Art 115 do RG) 
Sra. Renata Frizzo Pessini 

 

5. DESCONTOS DE PREMIAÇÃO EM ESPÉCIE 
 

6. SEGURO 
Todos os proprietários e concorrentes são pessoalmente responsáveis por danos 

causados a terceiros pelos mesmos, seus funcionários, representantes ou seus 

animais. 

POR ESSA RAZÃO RECOMENDA-SE CONTRATAR UM SEGURO CONTRA TERCEIROS 
 

7. GANCHOS DE SEGURANÇA 

Nome do fabricante: Haras e Centro Eqüestre Camboatã Ltda – Tel.: (51)3250- 
5556 - CNPJ.: 72.496.755/0001-30 

 
8. CRONOMETRAGEM 

Sr. Márcio Andrade de Oliveira (SP) e Equipe – Pista de Areia e Grama 
 

9. ACESSO ÀS INSTALAÇÕES (Art 130 do RG) 
-- 

10. MÉDICO/ ASSISTÊNCIA MÉDICA 

Nome: Torre Emergências Médicas Ltda. Tel.:  (11)4177.3873 
 

11. FERRADOR 
A cargo da SHP. 

VII. ASPECTOS VETERINÁRIOS 
 

1. INSPEÇÃO VETERINÁRIA: 

Haverá inspeção veterinária para todos os animais inscritos no CBS de Amadores 

em todas as séries conforme segue: 

 
Dia 29 de agosto (3ª feira) das 09:00 as 12:00 e 14:00 as 17:00 
Todos os cavalos que participarem do Concurso devem passar pela inspeção 
veterinária, do contrário não será permitida a participação. 

 

29/08 – 18H30M REUNIÃO DE CHEFES DE EQUIPES SEDE SOCIAL – SHP. 

 

DADOS Para preenchimento do GTA: 
Nome: SOCIEDADE HIPICA PAULISTA 
Local: SOCIEDADE HIPICA PAULISTA 

CNPJ: 62.478.938.0001-79 
Código do Estabelecimento: 355 030 802 54 
Cidade: São Paulo - SP 

Finalidade: Esporte 

 

SERÁ COBRADO R$ 30,00 POR GTA DE RETORNO. 
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É obrigatória apresentação de passaporte na Inspeção Veterinária. 
É obrigatório selo no passaporte dos animais em todas as alturas. 

 

2. VETERINÁRIO DO CONCURSO: 

Nome: Dr. Fábio Luiz Tuna Vieira 

Endereço: Rua Quintana, 206 – Brooklin Novo – São Paulo / SP 

Email: fabio.vieira@shp.org.br 

 

3. CONDIÇÕES SANITÁRIAS EXIGIDAS 
 Será exigida apresentação do exame de anemia infecciosa equina e MORMO, com 

resultado negativo dentro do seu prazo de validade. O prazo de validade não deverá 
expirar durante o evento. 

 Será exigido o atestado de vacinação equina contra influenza, encefalomielite. Além 
deste todas as vacinas devidamente anotadas nos passaportes e, segundo o 

regulamento veterinário C.B.H. 
 Para entrada dos animais será exigida GTA (Guia de Transito Animal), os exames 

AIE e MORMO e Atestado de vacinações conforme legislação vigente. Informamos 

que de acordo com a lei Nº 10.670 de 24/10/00, regulamentada pelo decreto Nº 
45.781 de 27/04/01 à necessidade do recolhimento da taxa de 0,1 UFESP por 

animal concentrado. 

 Será obrigatório que todos os animais tenham passaporte com “CHIP“. 
TRATADORES - POR CONTA PRÓPRIA, DEVENDO TRAZER COLCHÃO E ROUPA DE 
CAMA E BALDE PARA OS ANIMAIS, E EXTENSÃO PARA USO DE OBJETOS 

ELETRONICOS, SENDO TERMINANTEMENTE PROIBIDO FAZER LIGAÇÃO ELÉTRICA 
CLANDESTINA, DEVENDO ESTAR DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS E 

IDENTIFICADOS. 

 

4. LABORATÓRIO ANTIDOPING 

Nome: Jockey Club de São Paulo 

Endereço: Rua Bento Frias, 248 

Telefone: (11)2161.8303 

Fax: (11) 3814.0614 

Email: antidopagem@jockeysp.com.br 

 

CÓDIGO DE CONDUTA DA FEI 
1. Em todos os esportes equestres o CAVALO tem que ser considerado a figura mais 

importante. 
 

2. O bem estar do CAVALO tem que estar acima da necessidade dos Organizadores, 
Patrocinadores e Oficiais. 

 

3. Todo manejo e tratamento veterinário tem que assegurar a saúde e o bem-estar 
do CAVALO. 

 
4. Os mais altos padrões de nutrição, alimentação, saúde, higiene e segurança tem 

que ser incentivados e mantidos em qualquer situação. 

mailto:fabio.vieira@shp.org.br
mailto:antidopagem@jockeysp.com.br
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5. Durante o transporte, adequadas provisões têm de ser providenciadas para 
assegurar a ventilação, alimentação (bebida e comida) e manter as condições de 

saúde do organismo do CAVALO. 
 

6. Tem de se dar ênfase na crescente educação de treinamento, nas práticas 
equestres e na promoção de pesquisas científicas da saúde equina. 

 

7. No interesse do CAVALO, a aptidão e competência do cavaleiro tem que ser 
considerada como essencial. 

 
8. Todos os métodos de treinamento e equitação consideram o CAVALO como um 

“ser vivo” e não pode incluir qualquer técnica considerada como abusiva pela FEI. 

 

9. As Confederações Nacionais tem que estabelecer controles adequados para que 
todas as pessoas de sua jurisdição respeitem a segurança do CAVALO. 

 
10. As regras, regulamentações nacionais e internacionais do esporte equestre a 

respeito da saúde e segurança do CAVALO tem que ser aderidas não só nos 

concursos nacionais e internacionais, mas também nos treinamentos. As regras e 
regulamentações das competições tem que ser revisadas constantemente para 

garantir sempre a segurança. 
 

 

P R O G R A M A Ç Ã O - T É C N I CA 
29/08 - TERÇA-FEIRA – 18h30m – REUNIÃO DE CHEFES DE EQUIPES NA SEDE 

SOCIAL – SHP. 

 

PRIMEIRO DIA: QUARTA-FEIRA DATA: 30/08/2017 
 

TREINO FACULTATIVO – AMADOR B – 1,00M 

08h30m as 11h00m – Pista de Areia 

 

TREINO FACULTATIVO – AMADOR A – 1,10M 

13h00m as 16h00m – Pista de Areia 

 

TREINO FACULTATIVO – AMADOR – 1,20M 
10h30m as 12h30m – Pista de Grama 

 

TREINO FACULTATIVO – AMADOR TOP – 1,30M 

14h30m as 16h30m – Pista de Grama 
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SEGUNDO DIA: QUINTA-FEIRA DATA: 31/08/2017 
 

PROVA Nº 01 (com início às 08h00m) – 
CBS AMADOR B - 1,00m. 

Equipes e 1ª Qualificativa Individual - (Pista de Areia) 

Cronômetro, Tabela A, Art. 238.2.1 

Velocidade/tempo concedido  350 m/min 

Altura dos obstáculos: máx 1,00m 

Número de Animais por atleta: 02 Animais por concorrente. 

Obstáculos naturais: não autorizados. 

Extensão máxima: 520 metros. 

Velocidade: 350 m/min. 

Obstáculos: 9 a 11 obstáculos, com um máximo de 13 esforços, máximo de 

2(dois) duplos, não sendo autorizados obstáculos triplos. 

- Ao menos 2(dois) obstáculos verticais com altura obrigatória de 1,00m (os muros 

com plano inclinado não contam como obstáculos verticais obrigatórios); 

- Ao menos 1(um) obstáculo em largura com altura obrigatória de 1,00m; 

- Ao menos 8(oito) esforços com, no mínimo, 0,95m de altura; 

- Os obstáculos das entradas das combinações deverão estar no máximo 0,10m 

(dez centímetros) abaixo da altura da chamada da prova; 

- Ao menos 4(quatro) obstáculos em largura com, no mínimo, 1,00m 

 

 
PROVA Nº 02 - (com início às 12h00m) 
CBS AMADOR A - 1,10m. 

Equipes e 1ª Qualificativa Individual - (Pista de Areia) 

Cronômetro, Tabela A, Art. 238.2.1 

Velocidade/tempo concedido  350 m/min 

Altura dos obstáculos: máx 1,10m 

Número de Animais por atleta: 02 Animais por concorrente. 

Liverpool: opcional 

Extensão máxima: 560 metros. 

Obstáculos: 9 a 11 obstáculos, com um máximo de 14 esforços, 3(três) duplos ou 

1(um) duplo e 1(um) triplo. 

- Ao menos 2(dois) obstáculos verticais com altura obrigatória de 1,10m (os muros 

com plano inclinado não contam como obstáculos verticais obrigatórios); 

- Ao menos 1(um) obstáculo em largura com altura obrigatória de 1,10m; 

- Ao menos 8(oito) esforços com, no mínimo, 1,05m de altura; 

- Os obstáculos das entradas das combinações deverão estar no máximo 0,10m 

(dez centímetros) abaixo da altura da chamada da prova; 

- Ao menos 4(quatro) obstáculos em largura com, no mínimo, 1,20m. 
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 PROVA Nº 03 - (com início às 09h30m) 
CBS AMADOR - 1,20m. 

Equipes e 1ª Qualificativa Individual - (Pista de Grama) 

Cronômetro, Tabela A, Art. 238.2.1 

Velocidade/tempo concedido 350 m/min 

Altura dos obstáculos (Máx): 1,20m 

Número de Animais por atleta: 02 Animais por concorrente. 

Rio: NÃO PERMITIDO. 

Liverpool: Opcional 

Extensão máxima: 560 metros. 

Velocidade: 350 m/min. 

Obstáculos: 10 a 12 obstáculos, com um máximo de 15 esforços, 3(três) duplos ou 

1(um) duplo e 1(um) triplo. 

- Ao menos 2(dois) obstáculos verticais com altura obrigatória de 1,20m (os muros 

com plano inclinado não contam como obstáculos verticais obrigatórios); 

- Ao menos 1(um) obstáculo em largura com altura obrigatória de 1,20m; 

- Ao menos 8(oito) esforços com, no mínimo, 1,15m de altura; 

- Os obstáculos das entradas das combinações deverão estar no máximo 0,10m 

(dez centímetros) abaixo da altura máxima da prova; 

- Ao menos 4(quatro) obstáculos em largura com, no mínimo, 1,30m. 

 
PROVA Nº 04  - (com início às 13h30m) 
CBS AMADOR TOP - 1,30m. 

Equipes e 1ª Qualificativa Individual - (Pista de Grama) 

Cronômetro, Tabela A, Art. 238.2.1 

Velocidade/tempo concedido  350 m/min 

Altura dos obstáculos: máx 1,30m 

Número de Animais por atleta: 02 Animais por concorrente. 

Rio: opcional (largura máxima de 3,20m inclusive a sebe). 

Liverpool: obrigatório 

Extensão máxima: 580 metros. 

Velocidade: 350 m/min. 

Obstáculos: 11 a 13 obstáculos, com um máximo de 16 esforços, 3(três) duplos ou 

1(um) duplo e 1(um) triplo. 

- Ao menos 2(dois) obstáculos verticais com altura obrigatória de 1,30m (os muros 

com plano inclinado não contam como obstáculos verticais obrigatórios); 

- Ao menos 1(um) obstáculo em largura com altura obrigatória de 1,30m; 

- Ao menos 8(oito) esforços com, no mínimo, 1,25m de altura; 

- Os obstáculos das entradas das combinações deverão estar no máximo 0,10m 

(dez centímetros) abaixo da altura da chamada da prova; 

- Ao menos 4(quatro) obstáculos em largura com, no mínimo, 1,40m. 
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TERCEIRO DIA: SEXTA-FEIRA DATA: 01/09/2017 
 

PROVA Nº 05 - (com início às 08h30h) 
CBS AMADOR A - 1,10m. 

Final por Equipes e 2ª Qualificativa Individual - (Pista de Areia) 

Dois Percursos Idênticos, Tabela A, Art. 238.1.1 

Velocidade/tempo concedido 350 m/min 

Altura dos obstáculos: máx 1,10m 

Número de Animais por atleta: 02 Animais por concorrente. 

Liverpool: obrigatório 

Extensão máxima: 480 metros. 

Obstáculos: 10 ou 12 obstáculos, com um máximo de 14 esforços, 1(um) duplo e 

1(um) triplo. 

- Ao menos 2(dois) obstáculos verticais com altura obrigatória de 1,10m (os muros 

com plano inclinado não contam como obstáculos verticais obrigatórios); 

- Ao menos 1(um) obstáculo em largura com altura obrigatória de 1,10m; 

- Ao menos 8(oito) esforços com, no mínimo, 1,05m de altura; 

- Os obstáculos das entradas das combinações deverão estar no máximo 0,05m 

(cinco centímetros) abaixo da altura da chamada da prova; 

- Ao menos 4(quatro) obstáculos em largura com, no mínimo, 1,20m 

 
PROVA Nº 06 - (com início às 10h00m) 
CBS AMADOR TOP - 1,30m. 

Final por Equipes e 2ª Qualificativa Individual - (Pista de Grama) 

Dois Percursos Idênticos, Tabela A, Art. 238.1.1 

Velocidade/tempo concedido 350 m/min 

Altura dos obstáculos: máx 1,30m 

Número de Animais por atleta: 02 Animais por concorrente. 

Liverpool: opcional 

Extensão máxima: 480 metros. 

Velocidade: 350 m/min. 

Obstáculos: 10 a 12 obstáculos, com um máximo de 16 esforços, 1(um) duplo e 

1(um) triplo. 

- Ao menos 4 (quatro) obstáculos verticais com altura obrigatória de 1,30m (os 

muros com plano inclinado não contam como obstáculos verticais obrigatórios); 

- Ao menos 2(dois) obstáculos em largura com altura obrigatória de 1,30m; 

- Ao menos 10(dez) esforços com, no mínimo, 1,25m de altura; 

- Os obstáculos das entradas das combinações deverão estar no máximo 0,05m 

(cinco centímetros) abaixo da altura da chamada da prova; 

- Ao menos 4(quatro) obstáculos em largura com, no mínimo, 1,50m 
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QUARTO DIA: SÁBADO DATA: 02/09/2017 
 

PROVA Nº 07 - (com início às 08h00m) 
CBS AMADOR B - 1,00m. 

Final por Equipes e 2ª Qualificativa Individual - (Pista de Areia) 

Dois Percursos Idênticos, Tabela A, Art. 238.1.1 

Velocidade/tempo concedido 350 m/min 

Altura dos obstáculos: máx 1,00m 

Número de Animais por atleta: 02 Animais por concorrente. 

Obstáculos naturais: não autorizados. 

Extensão máxima: 480 metros. 

Velocidade: 350 m/min. 

Obstáculos: 10 ou 12 obstáculos, máximo de 2(dois) duplos, não sendo autorizados 

obstáculos triplos. 

- Ao menos 2(dois) obstáculos verticais com altura obrigatória de 1,00m (os muros 

com plano inclinado não contam como obstáculos verticais obrigatórios); 

- Ao menos 1(um) obstáculo em largura com altura obrigatória de 1,00m; 

- Ao menos 8(oito) esforços com, no mínimo, 0,95m de altura; 

- Os obstáculos das entradas das combinações deverão estar no máximo 0,05m 

(cinco centímetros) abaixo da altura da chamada da prova; 

- Ao menos 4(quatro) obstáculos em largura com, no mínimo, 1,00m. 

 
PROVA Nº 08 - (com início às 14h30m) 
CBS AMADOR A- 1,10m. 

Prova EXTRA - (Pista de Areia) 
Cronômetro, Tabela A, Art. 238.2.2 

Velocidade/tempo concedido  350 m/min 

Altura dos obstáculos: máx 1,10m 

Número de Animais por atleta: 02 Animais por concorrente. 

 
PROVA Nº 09 – (com início às 09h00m) 
CBS AMADOR - 1,20m. 

Final por Equipes e 2ª Qualificativa Individual - (Pista de Grama) 

2 Percursos Idênticos, Tabela A, Art. 238.1.1 

Velocidade/tempo concedido  350 m/min 

Altura dos obstáculos: máx 1,20m 

Número de Animais por atleta: 02 Animais por concorrente. 

Rio: NÃO 

Liverpool: opcional 

Extensão máxima: 480 metros. 

Velocidade: 350 m/min. 

Obstáculos: 10 ou 12 obstáculos, com um máximo de 15 esforços, 1(um) duplo e 

1(um) triplo. 
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- Ao menos 4(quatro) obstáculos verticais com altura obrigatória de 1,20m (os 

muros com plano inclinado não contam como obstáculos verticais obrigatórios); 

- Ao menos 2(dois) obstáculos em largura com altura obrigatória de 1,20m; 

- Ao menos 10(dez) esforços com, no mínimo, 1,15m de altura; 

- Os obstáculos das entradas das combinações deverão estar no máximo 0,05m 

(cinco centímetros) abaixo da altura da chamada da prova; 

- Ao menos 4(quatro) obstáculos em largura com, no mínimo, 1,35m. 

 
PROVA Nº 10 – (com início às 16h00m) 
CBS AMADOR TOP - 1,30m. 

Prova EXTRA (Pista de Grama) 
Cronômetro, Tabela A, Art. 238.2.2 

Velocidade/tempo concedido  350 m/min 

Altura dos obstáculos: máx 1,30m 

Número de Animais por atleta: 02 Animais por concorrente. 

 
QUINTO DIA: DOMINGO DATA: 03/09/2017 

 

PROVA Nº 11 - (com início às 07h30m) 
CBS AMADOR B - 1,00m. 

Prova EXTRA - (Pista de Areia) 

Cronômetro, Tabela A, Art. 238.2.1 

Velocidade/tempo concedido  350 m/min 

Altura dos obstáculos: máx 1,00m 

Número de Animais por atleta: 02 Animais por concorrente. 

 

PROVA Nº 12 - (com início às 09h00m) 
CBS AMADOR B - 1,05m. 
Final Individual - (Pista de Areia) 

Normal, com Tempo Concedido, Tabela A, Art. 238.1.1 

Velocidade/tempo concedido  350 m/min 

Altura dos obstáculos: máx 1,05m 

Número de Animais por atleta: 02 Animais por concorrente. 

Obstáculos naturais: não autorizados. 

Extensão máxima: 520 metros. 

Velocidade: 350 m/min. 

Obstáculos: 10 ou 11 obstáculos, com um máximo de 13 esforços, 2(dois) duplos, 

não sendo autorizados obstáculos triplos. 

- Ao menos 4(quatro) obstáculos verticais com altura obrigatória de 1,05m (os 

muros com plano inclinado não contam como obstáculos verticais obrigatórios); 

- Ao menos 2(dois) obstáculos em largura com altura obrigatória de 1,05m; 

- Os obstáculos das entradas das combinações deverão estar no máximo 0,10m 

(dez centímetros) abaixo da altura da chamada da prova; 
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- Ao menos 4(quatro) obstáculos em largura com, no mínimo, 1,10m 
 

PROVA Nº 13 - (com início às 11h30m) 
CBS AMADOR A - 1,15m. 
Final Individual - (Pista de Areia) 

Sem Cronômetro com Tempo Concedido, Tabela A, Art. 238.1.1 

Velocidade/tempo concedido 350 m/min 

Altura dos obstáculos: máx 1,15m 

Número de Animais por atleta: 02 Animais por concorrente. 

Liverpool: Obrigatório 

Ext. Máx.: 480 metros 

Velocidade: 350 m/min 

Obstáculos – 10 a 12 obstáculos, com 1(um) duplo e 1(um) triplo. 

- Ao menos 2(dois) obstáculos verticais com altura obrigatória de 1,10m (os muros 

com plano inclinado não contam como obstáculos verticais obrigatórios); 

- Ao menos 1(um) obstáculo em largura com altura obrigatória de 1,10m; 

- Ao menos 8(oito) esforços com, no mínimo, 1,05m de altura; 

- Os obstáculos das entradas das combinações deverão estar no máximo 0,05m 

(cinco centímetros) abaixo da altura da chamada da prova; 

- Ao menos 4(quatro) obstáculos em largura com, no mínimo, 1,20m 

 
PROVA Nº 14 - (com início às 08h00m) 
CBS AMADOR - 1,20m. 

Prova EXTRA - (Pista de Grama) 

Cronômetro, Tabela A, Art. 238.2.2 

Velocidade/tempo concedido  350 m/min 

Altura dos obstáculos: máx 1,20m 

Número de Animais por atleta: 02 Animais por concorrente. 
 

PROVA Nº 15 - (com início às 10h30m) 
CBS AMADOR - 1,25m. 
Final Individual - (Pista de Grama) 

Sem Cronômetro com Tempo Concedido, Tabela A, Art. 238.1.1 

Velocidade/tempo concedido 350 m/min 

Altura dos obstáculos: máx 1,25m 

Número de Animais por atleta: 02 Animais por concorrente. 

Rio: NÃO PERMITIDO 

Liverpool: Opcional 

Extensão Máxima: 480m 

Velocidade: 350 m/min 

Obstáculos: 10 a 12, com máximo de 15 esforços, 1(um) duplo e 1(um) triplo. 

- Ao menos 4(quatro) obstáculos verticais com altura de 1.20m, (os muros com plano 

inclinado não contam como obstáculos verticais obrigatórios). 
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- Ao menos 2(dois) obstáculos em largura com altura obrigatória de 1,20m. 

- Ao menos 10(dez) esforços com, no mínimo 1,15m de altura. 

- Os obstáculos das entradas de compostos, deverão estar no máximo 0,05m (cinco 

centímetros) abaixo da altura da chamada da prova. 

- Ao menos 4(quatro) obstáculos em largura com, no mínimo 1,50m. 
 

PROVA Nº 16 - (com início às 13h00m) 
CBS AMADOR TOP - 1,35m. 
Final Individual - (Pista de Grama) 

Sem Cronômetro com Tempo Concedido, Tabela A, Art. 238.1.1 

Velocidade/tempo concedido 350 m/min 

Altura dos obstáculos: máx 1,35m 

Número de Animais por atleta: 02 Animais por concorrente. 

Rio: obrigatório (largura mínima de 3,20m e máxima de 3,50m, inclusive a sebe). 

Liverpool: opcional 

Extensão máxima: 480 metros. 

Velocidade: 350 m/min. 

Obstáculos: 10 a 12 obstáculos, com um máximo de 16 esforços, 1(um) duplo e 

1(um) triplo. 

- Ao menos 4(quatro) obstáculos verticais com altura obrigatória de 1,35m (os 

muros com plano inclinado não contam como obstáculos verticais obrigatórios); 

- Ao menos 2(dois) obstáculos em largura com altura obrigatória de 1,35m; 

- Ao menos 10(dez) esforços com, no mínimo, 1,30m de altura; 

- Os obstáculos das entradas das combinações deverão estar no máximo 0,05m 

(cinco centímetros) abaixo da altura da chamada da prova; 

- Ao menos 4(quatro) obstáculos em largura com, no mínimo, 1,50m 

 
Hotel Oficial do Concurso 

 
Site oficial 

http://estanplaza.com.br/ 
Acesse o link abaixo e faça sua reserva 
com tarifas promocionais 

Reservas: https://goo.gl/6WT82x 

http://estanplaza.com.br/
https://goo.gl/6WT82x


23 

 

 

 

ANEXO I 
 

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE AMADOR 

 
À Federação......................................... 

Eu, , abaixo assinado, confirmo, através do 

presente requerimento, ter conhecimento e ciência perfeita das regras constantes 

do regulamento da CBH que define a categoria AMADOR, estando apto a participar 

de provas reservadas às sub-divisões AMADOR B, AMADOR A, AMADOR e AMADOR 

TOP, e declaro, sob as penalidades previstas, me enquadrar perfeitamente nas 

definições. 

Podendo competir corretamente nas categorias acima definidas, indicando que 

minha categoria durante o ano é  . 

 
 

 
--------------------------, ----- de -------------------------de 2017 

 
 

 
 

 

--------------------------------------------- 

Assinatura 
 
 

 
 

 
Recebido e (deferido ou indeferido) pela (Federação) em 

por Nome: 
Endereço: 

Cidade: 
UF: 

CEP: - Tel.: ( ) Fax: ( ) E-Mail: 

 
Entidade pela qual esta federado: Obs.: Requerimentos sem assinatura, não 
serão analisados. 


