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Guia    de  documentação     necessária    para    
competir em   provas    de     Adestramento. 
 
Para todas as provas os cavalos devem ter passaporte, chip, 
vacinas e exames de mormo em dia. 
Cavaleiro deve ter o registro CBH. 
 
CDI – Concurso de Adestramento Internacional  
Este evento é regido pelas regras da FEI – Federação Equestre 
Internacional. Os CDI3* são observatórios para formação das 
Equipes que representarão o Brasil nos Jogos Equestres Mundiais 
e Sul -americanos. 
Os CDI contam para o Ranking da CBH com pontuação especial. 
Passaporte CBH  R$ 163,00 
Selo CBH (válido por 12 meses a partir da data de compra) R$ 
671,00 
Registro Cavaleiro CBH (anuidade CBH R$ 77,00) válida de 
Janeiro a Dezembro do ano em curso. 
Capa FEI – validade por 4 anos a partir da data da emissão. 
Quando vencer adquire-se o selo FEI válido por mais 4 anos. (R$ 
1320,00 + despesas de correio R$ 70,00). 
 
Registro Cavalo e cavaleiro FEI – válido de janeiro a dezembro 
do ano em curso (R$ 121,00 cada). 
 
CBA , Taça Brasil e CAN 
CAN concurso de Adestramento Nacional – são concursos de 
adestramento de nível nacional e contam para o Ranking da CBH. 
As entidades devem manifestar seu interesse em organizar o 
evento até 25 de setembro do ano anterior.  Todas as solicitações 
devem vir através da Federação Estadual. Estes concursos visam 
incentivar os atletas de adestramento através do julgamento de 
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provas com juízes oficiais reconhecidos pela CBH e seus 
resultados contam para a disputa do Ranking anual da 
Confederação Brasileira de Hipismo. 
CAMPEONATO BRASILEIRO DE ADESTRAMENTO E 
TAÇA BRASIL. 
É o Campeonato mais importante do ano, este evento é organizado 
em um único fim de semana de disputa onde são disputadas 
provas de todas as categorias para definir o Campeão e Vice – 
Campeão Brasileiro do ano em vigor. 
Para as categorias profissionais o evento chama-se Taça Brasil e 
também  define o grande campeão do ano em curso. 
Estes eventos também contam para  Ranking da CBH com 
pontuação especial. 
Para participar de CBA/Taça Brasil ou CAN a documentação 
necessária, além do  chip, vacina , exame de mormo em dia. 
Passaporte R$ 163,00 
Registro Cavaleiro CBH R$ 77,00 
Selo CBH R$ 671,00 para as séries Média I, Média II,   Amador 
Top,Forte I, Forte II, Intermediaria e Especial 
Para as séries: Ponei Escola, mini mirim, mirim, Elementar , 
Preliminar e Cavalos Novos o selo não é obrigatório. 
 
Contatos para tramitar estes documentos : 
Acessar o PORTAL DE SERVIÇOS (http://intranet.cbh.org.br/) 
 
Contatos CBH: 
Selos/Capas/Passaporte : passaporte@cbh.org.br ou (021) 2277-
9150 com Valéria ou Sarah. 
Registro FEI/Anuidade CBH : internacional@cbh.org.br ou (021) 
2277-9150 com Gisele. 
 
         Rio de Janeiro, 26 de setembro , 2017 
 

       Diretoria de Adestramento 


