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SEJAM BEM-VINDOS AO CLUBE HÍPICO DE SANTO AMARO! 
 
Para que tudo funcione bem em sua estada aqui durante o Campeonato 
Brasileiro de Adestramento e a Taça Brasil, gostaríamos de compartilhar 
algumas informações relevantes. 
 
O dia de entrada oficial dos animais e concorrentes vindos de fora é 20 de 
novembro. Antes desta data aqueles que já estiverem no clube receberão 
autorização especial para montar em nossas quatro pistas de Adestramento: 
nossa pista oficial, a pista 2 que fica ao lado, a distensão que fica à frente (estas 
no complexo de Adestramento) e nosso picadeiro coberto de espelhos que fica ao 
lado do restaurante do clube. No dia 21, após a inspeção veterinária, os conjuntos 
devem trabalhar no complexo de Adestramento. Dia 22/11 as categorias que não 
forem competir no dia terão disponível o picadeiro coberto de espelhos para 
treinar. 
 
O clube possui um restaurante que é aberto a visitantes das 12h00 às 15h00. 
Apenas no sábado, dia 23/11, o restaurante estará funcionando no deck de 
madeira na frente da pista de salto principal. 
 
Dia 21 a partir das 19hs convidamos todos para uma confraternização com um 
rodízio de pizzas servido pela pizzaria Camelo (valor R$ 60 - bebidas à parte). 
Nossos sócios músicos farão uma roda para tocar e cantar boa música e estão 
todos convidados a participar! 
 
Os vestiários para visitantes ficam localizados na frente da pista de grama.  
 
A inspeção veterinária será realizada dia 21 de novembro das 09hs às 11hs na 
pista oficial de Adestramento. Os animais passarão por ordem de chegada. 
 
Os animais serão recepcionados pelos funcionários de nossa Vila Hípica, que 
podem esclarecer todas as dúvidas que os tratadores tiverem (localização das 
baias, duchas, locais para almoço e banho). 
 
Existe um amarrador ao lado da pista oficial, mas recomendamos para o bom 
funcionamento do concurso que os participantes evitem deixar os animais por 
muito tempo na área. 
 
Lembramos que um concurso de Adestramento exige muita concentração do 
cavalo e do cavaleiro, então manifestações de apreço como palmas e assovios 
devem ser guardadas para a premiação. 
 

Abaixo incluímos algumas regras da CBH que valem ser lembradas pelos 
participantes. 
 

 
 
Boa sorte a todos! 
Diretoria de Adestramento do CHSA 
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ALGUMAS REGRAS DA CBH IMPORTANTES DURANTE O CONCURSO: 
 

 Para sagrar-se Campeão das se ́ries Pônei/Iniciante 
/Mini-mirim/Mirim/Junior/Young Rider/ Amador Top e Amadores de 
todas as se ́ries  o percentual mi ́nimo e ́ de 61% e para sagrar-se Vice-
campeão é 60%. Nas se ́ries Se ̂nior / Sênior Top /Intermediaria (me ́dium 
tour) e CN 4,5,6 e 7 anos o percentual mi ́nimo para sagrar-se Campeão e ́ 
de 65% e Vice-campeão é de 64%.  

 Todos os Amadores e Juvenis devem enviar o termo de Amador e Juvenil 
assinado junto com sua inscric ̧ão.  

 Todos as pessoas que apresentarem os cavalos na inspec ̧ão veterinária 
devem estar de capacete. 

 É proibido fazer a prova de chicote. Na distensão o chicote é permitido, 
dentro das medidas regulamentares (comprimento máximo de 100 cm para 
pôneis e 120 cm para os demais).  

 Também são proibidos adornos como fitas nas patas e no rabo do cavalo. 

 O uso da espora e ́ facultativo para as séries Pônei, Elementar Amador e 

Iniciante. 

 É obrigato ́rio o uso de capacete para a competição. 

 É proibido o uso de re ́deas auxiliares como martingal, peitoral, nasal strips, 
etc. 

 Toucas de orelha são autorizadas. Abafadores de rui ́do não. 

 Rádios e fones de ouvido sa ̃o permitidos apenas para a pista de 
aquecimento. 

 Os instrutores devem passar suas instruc ̧o ̃es aos alunos do lado de fora da 
pista de aquecimento. 

 Ajustes de material devem ser feitos fora da pista de aquecimento. 

 Nenhum cavalo pode ser montado por outra pessoa que na ̃o seja o 
concorrente apo ́s as 18 h do dia que antecede a primeira prova. Excec ̧ão 
feita para Po ̂nei, Iniciante, Elementar Amador, Mini-mirim e Mirim, onde os 
cavalos podem ser montados ate ́ 2 horas antes da prova, desde que o 
trabalho seja acompanhado por um steward oficial do concurso. 

 Após se apresentarem, todos os conjuntos devem se dirigir à área 
designada para o exame de arreamento. Durante esse exame o cavaleiro 
deve permanecer montado sem a presença de tratadores, amigos ou 
familiares.  

 O Steward poderá fazer uma checagem ra ́pida no arreamento antes do 
conjunto ingressar na pista, para prevenir problemas de entrada com 
arreamento proibido, pore ́m e ́ de responsabilidade total do atleta na ̃o 
entrar na a ́rea de competição com arreamento proibido.  

 Após a inspeção veterinária cada cavalo receberá um número de 
identificação que deve ser fixado na manta ou na cabeçada. É obrigatório 
que este nu ́mero seja usado pelo cavalo enquanto estiver competindo 
ativamente e em todos os momentos em que estiver trabalhando nas a ́reas 
de treinamento ou sendo puxado ao passo (desde a hora de sua chegada 
ate ́ o te ́rmino do evento), de modo que ele possa ser identificado pelos 
Oficiais e Fiscais (Steward).  

 O uso de protetores e ligas é permitido apenas durante o aquecimento. Eles 
devem ser retirados antes de entrar no espac ̧o em volta da pista oficial de 
competição. 
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UNIFORME 
Civis 

Capacete: Preto ou da mesma cor da casaca. 
Culote – Branco ou marfim. As categorias Pônei e Mini-mirim também podem 
usar jodpur branco. 
Plastrom ou Gravata - branco, marfim ou da mesma cor da casaca. Nas séries 
Pônei e Mini-mirim o uso é opcional. 
Luvas – São obrigatórias em todas as categorias. Devem ser brancas, marfim ou 
da mesma cor da casaca. 
Botas – Pretas. Para as se ́ries Elementar Amador, Mini-mirim, Iniciantes e Po ̂nei 
são autorizadas a bota preta com faixa marrom, bota de borracha preta e perneira 

preta.  
Casaca - É obrigato ́rio o uso de casaca ou fraque preto ou azul escuro, com 
exceção das se ́ries Pônei, Mini-mirim, Iniciante e Elementar Amador, onde o uso 
da casaca não e ́ obrigatório. Outras cores escuras devem ter autorização prévia da 

CBH.  
Militares - o regulamentar de sua corporac ̧ão, obedecendo o regulamento de 
proteção de capacete.  

ARREAMENTO  

São obrigato ́rios: sela de Adestramento que deve ser rasa e ter abas longas e 
verticais, o bridão ou o freio-bridão, a barbela para o freio e a focinheira comum. 
A focinheira nunca deve estar ta ̃o firmemente ajustada a ponto de causar dano ao 
cavalo. São opcionais a contra barbela e a protec ̧ão de barbela de borracha ou de 
couro. Para as categorias Elementar Amador, Iniciante, Mini-mirim e Pônei e ́ 
permitido o uso de sela mista ou de salto. 

Protetores de rim sa ̃o opcionais, porém se usados devem ser brancos. A manta 
abaixo da sela deve ser de uma única cor, com a possibilidade de ter uma cor 
contrastante ou brilho na costura. Mantas multicolor e listradas na ̃o são 
permitidas.  

CABEÇADA E FUCINHEIRA 

Com exceção de fivelas e acolchoados a cabec ̧ada e a focinheira devem ser de 
couro ou couro sinte ́tico. Pelegos sa ̃o autorizados na cabec ̧ada, desde que 
pequenos. Nylon ou outro material, desde que na ̃o metálico, são autorizados na 
cabeçada, desde que na ̃o tenham contato direto com o cavalo. Materiais ela ́sticos 
são autorizados apenas na cachaceira e faceira da cabeçada e na ̃o podem estar 

em contato direto com o cavalo ou a embocadura. 

É obrigatório o uso de testeira. A parte da testeira que ajusta na cabec ̧ada deve 

ser de couro, outras partes podem ser de outro material.  

A cachaceira deve ser colocada imediatamente atra ́s da nuca e pode chegar ate ́ a 
nuca, mas não pode ser colocada atra ́s do crânio do cavalo. 

É obrigatório o uso da cisgola ou “afogador”, exceto com cabec ̧ada Micklen ou 
focinheira combinada.  
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EMBOCADURAS 

É autorizado o uso do brida ̃o ou do freio-bridão, de acordo com o quadro de 

embocaduras constante no regulamento da CBH, bem como das focinheiras e 
barbelas permitidas, com exceção de cavalos novos. Para as categorias Iniciantes, 
Pônei, Mini-mirim e Elementar Amador tambe ́m e ́ permitido o uso do “Pelham”. 

Para as se ́ries de Cavalos Novos 4, 5 e 6 anos e ́ obrigatório o uso do brida ̃o, de 
acordo com o regulamentac ̧ão específica. Para a se ́rie de cavalos novos 7 anos o 
concorrente poderá optar entre o bridão ou freio brida ̃o dentro do quadro de 
embocaduras permitido pela CBH. 

O bridão e o freio devem ser de metal ou pla ́stico rígido e podem ser cobertos de 
borracha/ látex. A barbela pode ser feita de metal, couro ou borracha. A 

espessura do bridão deve ser tal que não produza ferimento ou prejuízo ao cavalo. 

 
 

 


