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I FORUM DE ADESTRAMENTO RS – 

Clínica e Curso 

 

Programa 

 

Introdução 

O adestramento é uma  modalidade equestre olímpica, regulada pela Federação Equestre 

Internacional (FEI). Porém seus princípios básicos são os pilares da Equitação em geral 

sendo imprescindíveis seu conhecimento e correta execução para o bom desenvolvimento 

do binômio cavalo /cavaleiro nas diversas práticas equestres. 0 adestramento tem como 

objetivo o desenvolvimento do cavalo através de uma educação harmoniosa buscando 

que o animal se mostre calmo, descontraído e flexível, mas também, confiante, atento e 

impulsionado, mostrando uma perfeita harmonia com seu cavaleiro1. Esta prática pode 

ser auxiliada por pessoas interessadas no tema e que, com alguma experiência, analisam 

e orientam a correta execução de exercícios (figuras) e a quem chamamos de juízes. 

Buscando o aprimoramento desta modalidade em nossa realidade hípica regional foi 

pensado este fórum com o intuito de unir pessoas que praticam a equitação, pessoas que 

são especialistas na arte de julgar e interessados em geral em torno da temática 

adestramento. Para a orientação destas atividades de cunho teórico e prático contaremos 

com a presença da Sra. Cláudia Mesquita, juíza da FEI. APROVEITE ! 

 

Objetivo do Forum:  

O I Forum de Adestramento RS- Clínica e Curso- tem o objetivo de unir cavaleiros, juízes 

e pessoas interessadas em geral em torno do tema adestramento em atividades teóricas e 

práticas visando o aprimoramento, de forma técnica e adequada, da equitação em nosso 

meio. 

 

Metodologia 

O Forum foi pensado em um formato que contemple dois grupos distintos: 

a) CURSO: atividades teóricas na forma de pequenas palestras ministradas nos três 

primeiros dias do curso (24, 25 e 26 de agosto de 2021) envolvendo discussão sobre o 

que se espera quando da execução de diversos exercícios básicos de treinamento assim 

como avaliá-los e julgá-los à luz do regulamento da CBH.O curso abordara os seguintes 

tópicos: 1) Andaduras e figuras; 2) Regulamentos da CBH; 3) Julgamento de figuras com 

base na escala de julgamentos 

b) CLÍNICA: duas aulas práticas individuais de 40 minutos para cada binômio cavalo 

/cavaleiro (distribuídas nos três primeiros dias do curso e assistidas por todos os 

participantes) onde a ministrante da clínica, com todo conhecimento e experiência na 

modalidade, identificará as dificuldades encontradas e, em conjunto com o cavaleiro, 

procurará minimizá-las; 
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c) ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO: no último dia, realização de uma reprise pelos 

participantes da CLÍNICA a ser julgada pela Sra. Claudia Mesquita. Todos os 

participantes do CURSO farão, nesta oportunidade, um exercício de julgamento. 

d) ATIVIDADE EXTRA: Juízes interessados em entrar no quadro da FGEE deverão 

realizar uma prova elaborada pela ministrante do Fórum a Sra. Cláudia Mesquita. 

 

Local: 

SHPA 

 

Data:  

24 a 27 de agosto de 2021 

 

Horário: 

Os horários das diversas atividades serão divulgados posteriormente pela Comissão 

Organizadora do Fórum.  

 

Investimento: 

CURSO:  R$200,00  

CLÍNICA: R$450,00 (A inscrição na clínica inclui o curso) 

  Taxas extras* 

 *Estabulagem: diária de permanência (cavalo em cocheira) 

     R$20,00 – cocheira sem serragem 

     R$40,00 – cocheira com serragem 

     R$60,00 – pernoite com serragem 

 

As taxas de estabulagem deverão ser pagas diretamente na secretaria da SHPA. 

 

Inscrição 

A) Prazos: 

CURSO:  

-até dia 20 de agosto de 2021 às 18h. (pagar e enviar comprovante para 

petragarbade@gmail.com ou para WhatsApp de Petra Garbade -51 99977762) 

 

CLÍNICA:  

-até o dia 10 de agosto de 2021 - manifestação de interesse através do 

preenchimento de ficha de inscrição em anexo a ser encaminhada ao e-mail 

petragarbade@gmail.com CONFIRMAR 

- dia 12 de agosto de 2021 -  divulgação dos nomes dos participantes aceitos, por 

categoria, assim como dos participantes reserva; 

mailto:petragarbade@gmail.com
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-até dia19 de agosto de 2021 às 18h - participantes aceitos deverão fazer sua 

inscrição para garantir a vaga e encaminhar comprovante para petragarbade@gmail.com 

ou para whatsApp de Petra Garbade -51 99977762 

. Se não o fizerem será chamado um candidato reserva da mesma categoria.  

-A taxa paga pelo cavaleiro aceito apenas será devolvido em caso de forfait 

veterinário condicionada a inscrição do cavaleiro reserva da categoria, chamado pela 

Comissão organizadora, o qual deverá encaminhar comprovante de pagamento para 

petragarbade@gmail.com ou para whatsApp de Petra Garbade -51 99977762. 

 

B) Pagamentos 

Os pagamentos de inscrição do CURSO e CLÍNICA deverão ser realizados por PIX 

5199977762 (Petra Garbade) ou Banco Itaú Ag 9393 conta corrente 02728-0 .   

 

Vagas na CLÍNICA  

15 vagas* distribuídas da seguinte maneira: 

Elementar Amador – 1 vaga 

 

Preliminar Amador – 1 vaga 

Preliminar Profissional – 1 vaga 

 

Média 1 Amador – 1 vaga 

Média 1 Profissional – 1 vaga 

 

Média 2 Amador – 1 vaga 

Média 2 Profissional – 1 vaga 

 

Forte 1 Amador –  1 vaga 

Forte 1 Profissional – 1 vaga 

 

Forte 2  –  1 vaga 

 

Mini mirim – 1 vaga 

 

Mirim – 1 vaga 

 

Junior – 1 vaga 

 

Cavalos Novos 4 anos – 1 vaga 

Cavalos Novos 5 anos – 1 vaga 

 

*Não havendo interessados em alguma das categoria poderão ser acrescentados outras 

categorias (Young Riders, Cavalos Novos 6 e 7 anos) mantendo-se 1 vaga por 

categoria. 

**Havendo mais de 1 interessado a se inscrever em determinada categoria, esta 

inscrição poderá ser aceita se não tiverem sido preenchidas as 15 vagas (divulgadas 
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acima). Será respeitado o critério da ordem da manifestação de interesse não podendo, 

entretanto, ter mais de 2 conjuntos por categoria  

***Em princípio cada cavaleiro só poderá entrar com 1 cavalo na CLÍNICA salvo se 

alguma vaga tenha ficado em aberto. 

 

As reprises do dia 27,08 São as seguintes: 

Elementar Amador- II 

 

Preliminar Amador – II 

Preliminar Profissional – II 

 

Média 1 Amador – II 

Média 1 Profissional – II 

 

Média 2 Amador – II 

Média 2 Profissional – II 

 

Forte 1 Amador – II 

Forte 1 Profissional – II 

 

Forte 2 – São Jorge 

 

Mini mirim – Elementar II 

 

Mirim – Team Competition FEI 

 

Junior – Team Competition FEI 

 

Cavalos Novos 4 anos – FEI 

Cavalos Novos 5 anos – Preliminar cavalos Novos FEI 

 

 

 

Comissão Organizadora 

Petra Garbade - Presidente 

Anamaria Feijó 

Clara Machado 

Elisa Muller 

Mônica Goidanich 

Patrizia Arone 

 

 



1 Regulamento Confederação Brasileira de Hipismo (CBH) 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

NOME : ______________________________________________   

 

CATEGORIA : __________________________________________   

 

IDADE : ________________________________________________  

 

NOME DO CAVALO : ______________________________________ 

 

 

DATA: ________________________  

 

 

ASSINATURA ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


