
ESTE DOCUMENTO CONTÉM 

 Questionário de avaliação de risco da OMS no contexto do COVID-19;

 Medidas e Protocolos adotados COVID-19;

 Programação Técnica Desafio Brasil de Adestramento – Paraná.

Dada a atual situação da Covid-19, observe que a aprovação do programa pela CBH 

não deve ser tomada como uma garantia absoluta de que o evento definitivamente 

será realizado. A decisão de realização do evento deve ser tomada pelo Comitê 

Organizador e pela Federação Estadual em estreita consulta com as autoridades de 

Saúde Pública Estadual e Municipal. 

É de responsabilidade de cada participante verificar o status do evento antes de 

planejar sua viagem.

Setembro de 2021 
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OBJETIVO 
 
Vivemos uma situação totalmente atípica em que nós humanos precisamos ser submetidos à 
quarentena, isolamento social e regras rigorosas de biossegurança devido à pandemia 
provocada pelo COVID-19.  

 
Nossa preocupação para o retorno da realização das competições é justamente a 
possibilidade de igualdade de disputa a todos os atletas participantes, independente da 
região, padronizando as regras de segurança necessárias para a proteção de nossos atletas e 
do nosso esporte como um todo de forma gradativa, consciente e responsável, pois nosso 
esporte exige treinos regulares, para o cavaleiro melhorar seu desempenho e também para o 
cavalo evoluir, afinal, ele também é um atleta. 
 
No que se refere à prevenção e controle de doenças, somos acostumados neste esporte a 
sempre nos preocuparmos com os cavalos como: realização de testes diagnósticos regulares 
(ex: AIE e Mormo), o controle da sua circulação (ex: GTA), o cumprimento das medidas de 
segurança necessárias. 

 

Visando proteger a saúde da comunidade equestre e o bem estar dos animais a FPRH, 
alinhada com as necessidades dos Atletas, Oficiais de Eventos, Treinadores e todos os 
envolvidos no meio hípico, elaborou este guia para auxiliar as Entidades Filiadas, os Comitês 
Organizadores (CO) a organizar os treinamentos e competições, limitando o risco da 
transmissão e disseminação do COVID-19, conforme recomendações e protocolos elaborados 
pelas autoridades competentes tais como: Organização Mundial da Saúde (OMS), Órgãos de 
Saúde Pública Brasileira e do Estado do Paraná e pela Federação Equestre Internacional (FEI). 

 
Este Guia de Retomada do Hipismo no Estado do Paraná entra em vigor na data de sua 
publicação e assim permanecerá até o fim da crise sanitária do COVID 19 ou a flexibilização 
dos protocolos de segurança atuais pelas autoridades nacionais ou internacionais 
competentes, momento em que as regras aqui estabelecidas poderão ser alteradas para se 
adequar à nova realidade. 
 
A referência a este Guia deverá constar em todos os programas de eventos e ações a serem 
realizadas e/ou fiscalizadas pela Federação Paranaense de Hipismo e Entidades Filiadas, 
dando publicidade às partes interessadas por todos os meios de comunicação disponíveis. 
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EPI´S 
  
O uso de EPI´s devem ser respeitados bem como as determinações dos órgãos de saúde, 
regulamentos regionais, municipais e os protocolos aplicáveis é uma obrigação de cada 
individuo, a desobediência poderá trazer prejuízos ao atleta e ao esporte, que poderá 
retornar ao primeiro estágio, com comprometimento e o esforço de todos podemos superar 
os obstáculos. 
 

PROVAS OFICIAIS 
 

• As provas da FPRH seguirão o Regulamento Geral de Concursos e Competições e o 
Calendário Oficial. 

• Todos os torneios oficiais deverão seguir as regras descritas nesse Guia. 

• Todo torneio oficializado deverá ter um fiscal, que será disponibilizado pelo organizador, 
para garantir o cumprimento das regras de segurança da saúde pública local. 

• Definição sobre o número de competidores por prova, normas de utilização de 
restaurantes / refeitórios, hospitais de referência e demais adequações aos protocolos 
de combate ao Covid-19 devem ser informados pelo organizador do evento no programa 
da prova, respeitando, assim, as particularidades de cada Hípica. 

 
PESSOAS 

 
Como condição de sua presença no local do evento, todas as pessoas presentes ao local da 
prática esportiva ou em um evento estão vinculadas às medidas implementadas neste Guia e 
pela CO ou Entidade de Prática. Isso inclui participantes, Membros do CO e seus 
funcionários/voluntários, funcionários das entidades envolvidas, oficiais do evento, 
prestadores de serviços, acompanhantes e público/espectadores. 
 

PÚBLICO EXTERNO 
 
A permanência no local deverá ser apenas durante a apresentação, respeitando as normas de 
distanciamento social e as regras básicas para conter a disseminação do vírus durante as 
competições: 
 

• Utilização de materiais de segurança - (EPI’s); 

• Higienização pessoal; 

• Permitir o controle de temperatura, na recepção do evento; 

• Apresentar exame negativo para o COVID-19; 

• No local do evento somente poderão adentrar atletas inscritos, sem acompanhantes, 
exceto menores que deverão estar acompanhados de 1 (um) responsável. 

 
 

GRUPO DE RISCO 
 
Recomendamos que as pessoas que fazem parte do grupo de risco para Covid-19 não tenha 
acesso ao evento. Fazem parte do grupo de risco pessoas acima de 60 anos e/ou com doenças 
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crônicas, como diabetes, asma e hipertensão.  Pessoas do grupo de risco que adentrarem ao 
evento deverão seguir todas as recomendações exigidas, identificar-se e assinar um termo de 
responsabilidade que deverá estar disponível e acessível no evento e para adentrar no local. 
 
Essa recomendação estende-se a competidores, treinadores, criadores, proprietários e 
prestadores de serviço. 
 

TORNEIOS 
 
Serão permitidos torneios com 4 dias de duração, desta forma haverá intervalos maiores entre 
uma prova e outra para evitar aglomerações. O tempo para entrada dos conjuntos na pista deverá 
ser estendido para que não acumule um número grande de conjuntos na área de aquecimento. 
 
Os torneios ocorrerão com horário de participação previamente agendados. O atleta poderá 
chegar 30 minutos antes para reconhecimento e sair, no máximo, 30 minutos após o término da 
premiação. 
 

RESPONSABILIDADE DA COMISSÃO ORGANIZADORA 
 

• Comunicar todos os requisitos de distanciamento social e de higiene nas áreas de 
pessoal, estabulagem, áreas comuns e em todos os pontos de acesso ao local. Indicar 
claramente os números de emergência do COVID-19. 

• Locais de eventos que tenham arquibancada, fazer marcações respeitando 1,5m de 
distância entre as pessoas. 

• Garantir que as instalações, especialmente de banheiros, sejam regularmente limpas, 
com limitação de acesso. 

• Ter à disposição de todos os envolvidos: água, sabão e álcool gel em quantidade 
adequada, em locais estratégicos, para uso das pessoas presentes no evento. 

• Local deverá ser sanitizado imediatamente, com solução desinfetante, após a saída dos 
convidados para que esteja higienizado e seguro para receber a próxima família. 

• Designar uma pessoa responsável por responder as perguntas dos frequentadores da 
entidade e público em geral, quando da realização de eventos. 

• Manter informado sobre as medidas do Evento COVID-19 a todos os prestadores de 
serviços, além de detalhes relevantes relacionados à sua atividade no Evento. 

• Garantir que todo o pessoal-chave conheça e compreenda os detalhes das medidas do 
COVID-19 em vigor no evento. 

• A área de estabulagem deve ser restrita apenas para tratadores, instrutores e veterinários. 
Recomendamos que cada treinador seja acompanhado de, no máximo, 1 auxiliar. 

• Proibir confraternizações nas dependências do local do evento. 

• Para estacionamento no local do evento, o competidor deverá estacionar em espaço 
determinado pela organização, que será demarcado respeitando o distanciamento de no 
mínimo 4 metros (uso de máscara obrigatório ao sair do veículo). 

• Os quartos sela deverão ter distanciamento adequado e apenas um tratador por 
ambiente. 

• Aumentar espaçamento de pavilhões das cocheiras (aumentando de 4 metros para 8 
metros). 
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• Seguir as obrigações regulamentares constantes no Regulamento do Ranking da FPRH 
2020. 

• Entidades que tiverem condições, poderão transmitir seu evento on line. 
 

SECRETARIA DO EVENTO 

• A secretaria deverá ter até 3 responsáveis para atendimento, porém todo acesso a 
inscrições deverá será feito online. 

• Todos os profissionais deverão obrigatoriamente usar máscara. 

• O atendimento da secretaria será restrito a dúvidas e informações. 

• O pagamento de inscrição, estabulagem e quarto sela deve ser feito via boleto bancário 
antes do início do evento para evitar aglomeração e problemas na liberação dos animais. 

• Será disponibilizado um telefone específico para atendimento de dúvidas que não sejam 
inscrições, ou seja, aviso de “forfait” e dúvidas sobre categorias e prova. 

• Toda inscrição deverá ser feita com no máximo de 1 dia de antecedência ao evento on 
line ou pelo telefone disponibilizado pela Comissão Organizadora. 

• Pagamentos referentes ao torneio, como inscrições, baias e GTAs, deverão ser feitos 
online (boleto, transferencia bancária) antes ao início das competições. 

 

PREMIAÇÃO 

• Após término do torneio, os ganhadores deverão ser comunicados de forma eletrônica. 

• A premiação, para evitar aglomeração, deverá ser realizada apenas com um atleta por vez, 
devendo estar utilizando máscara na entrega do prêmio. 

 

JÚRI DE CAMPO 

• O local para julgamento das provas deve ser exclusivo para juizes da prova e 
cronometragem, seguindo as normas de distanciamento social. 

• Foto e Video do evento devem permanecer em outro local, também respeitando o 
distanciamento social.  

• Materiais como caneta, lápis, cronômetro e rádio devem ser limpos com álcool ou, de 
preferência, cada juiz e secretário deverá ter o seu próprio material de uso individual. 
 

ALIMENTAÇÃO 
 

• Não permitir serviço de buffet para alimentação no evento. 

• Poderão ter lanches rápidos, no sistema take away. 
 

ENTRADA E SAÍDA DOS ANIMAIS 
 

• Todos os veículos que transportam animais deverão ser pulverizados (área externa) com 
solução desinfetante na entrada do evento. 

• Os profissionais envolvidos no transporte dos animais também deverão estar equipados 
com EPI’s. 
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• Os profissionais responsáveis pela recepção dos animais, deverão estar equipados com os 
EPI’s e respeitar o distanciamento social. A recepção contará com um responsável para 
fiscalização e aferição da temperatura de todos os profissionais que adentrarem com os 
animais. 

• Serão aceitos no local do evento apenas animais com inscrições pagas. Os profissionais 
que recebem os caminhões deverão ter a lista de inscrições para confirmação antes da 
entrada na Hípica. 

• Obrigatório no local a disponibilização de álcool gel 70% para uso coletivo. 

• Saída dos caminhões deverão respeitar a ordem de entrega das documentações na 
secretaria, com um intervalo de 10 minutos entre um caminhão e outro, para evitar 
aglomeração. 

• O ambiente de inspeção deverá estar devidamente limpo e deverá ser higienizado a cada 
2 horas com produtos específicos. 

 

BAIAS 

 

Nossos animais dependem de nós para o seu manejo diário, possuem dietas específicas, 
regimes de exercícios acurados e precisam de ambientes controlados e seguros. Também 
precisam de seus estábulos limpos, necessidades médicas e de ferrageamento atendidas, 
todos quesitos essenciais para preservar sua saúde. Por isso solicitamos: 

 

• Avaliar os estábulos do seu haras; 

• Exigir: GTA (Guia de Transito Animal), e controle sanitário em dia: Exame de 
Mormo, Vacinas: Influenza, Encefalomielite, Raiva e Leptospirose, todos dentro da 
validade. 

• Restringir o livre acesso na área de estabulação apenas para cavaleiros, treinadores, 
veterinários e funcionários. 

• Ter a disposição na área das baias água, sabão e álcool gel. 

• Limpeza e desinfeção rigorosas, para reduzir consideravelmente o número de 
partículas virais infeciosas em superfícies, equipamentos e utensílios. 

 

INSPEÇÃO VETERINÁRIA 

• A inspeção veterinária deve respeitar o distanciamento permitido. 

• A fila de retirada dos números dos animais e filas de animais para serem inspecionados 
deve respeitar o distanciamento. 

• Obrigatório o uso de máscaras e luvas aos tratadores e atletas que passarem os 
animais. 

• Passaporte deverá estar higienizado e ficar protegido em uma embalagem plástica. O 
manuseio deve ser realizado sempre com o uso de luva e máscara. 
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RECOMENDAÇÕES DIVERSAS 

Recomenda-se que pessoas doentes ou que foram expostas ao Covid-19 não tenham contato 
com os animais e deleguem os cuidados e treinamentos dos mesmos a terceiros. 

• Antes de sair de casa, se possível, cheque sua temperatura com um termômetro. Caso
esteja acima de 37.5º C, não saia.

• Quando chegar a um local de treinamento ou competição, aceite que sua temperatura
seja checada.

• Use a máscara facial sempre a pé, inclusive, recomenda-se não utilizar quando estiver
montando. Esteja com a máscara sempre junto de você.

• Procure treinar obedecendo o distanciamento lateral de 1,5 metro entre seu cavalo e
o outro.

• Se optar por treinar acompanhado, não se reúna com grupos maiores que 4 pessoas, e
sempre mantenha a distância.

• Quando desmontado mantenha a distância de 1,5 metros das demais pessoas mesmo
que seja da mesma família ou amigos.

• Lave as mãos com água e sabão sempre que possível.

• Durante o treinamento/competição, procure manter as mãos higienizadas e evite levá-
las ao rosto.

• Lave as mãos imediatamente caso tenha tocado olhos, nariz ou a boca.

• Evite tocar superfícies desnecessariamente.

• Após o treinamento/competição limpe os seus equipamentos de segurança. Em
seguida, higienize as mãos.

• Procure carregar apenas os objetos essenciais. Tudo deverá ser higienizado na volta,
inclusive a sua bota, capacete e o celular.

• Na rua, a higiene das mãos é fundamental. Carregue um frasco de álcool em gel e
higienize as mãos com frequência.

Lembre-se de sua saúde e segurança, assim como de todos os que estão ao seu redor. 
SANÇÕES 

Qualquer pessoa que se recusar a cumprir as medidas expostas nesse GUIA poderá ser 
solicitada a deixar o local. 

A FPRH pode, a seu exclusivo critério, sancionar e/ou abrir um processo disciplinar contra uma 
pessoa ou pessoas ou C.O. ou Entidade de Prática Esportiva por qualquer violação deste GUIA. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

www.cbh.org.br - CBH Hipismo Brasil 

Curitiba, 08 de março de 2021. 
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DESAFIO BRASIL DE 

ADESTRAMENTO E 

CAMPEONATO PARANAENSE 

DE ADESTRAMENTO 2021 

18 e 19 de setembro de 2021 

Curitiba - PR

Dada a atual situação da Covid-19, observe que a aprovação do programa 

pela CBH não deve ser tomada como uma garantia absoluta de que o evento 

definitivamente será realizado. A decisão de realização do evento deve ser 

tomada pelo Comitê Organizador e pela Federação Estadual em estreita 

consulta com as autoridades de Saúde Pública Estadual e Municipal.  

É de responsabilidade de cada participante verificar o status do evento antes 

de planejar sua viagem.
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Evento:     DESAFIO BRASIL DE ADESTRAMENTO E CAMPEONATO 

PARANAENSE DE ADESTRAMENTO PARANAENSE 2021 

Local:  Haras Adal  
Data: 18 e 19 de setembro de 2021  
Federação Paranaense de Hipismo  

CONDIÇÕES GERAIS 

Esse evento é regido de acordo com os acordos abaixo listados em sua última edição: 

- Estatutos da CBH;

- Regulamento Geral da CBH;

- Regulamento Veterinário da CBH;

- Caderno de Encargos;

- Regulamento de Adestramento CBH 2021;

- Regulamento Desafio Brasil CBH; e comunicados

- Política da CBH para Retomada do Hipismo;

- Protocolo de Retorno às Competições com COVID-19 - Evento Hípico;

- Decretos e Recomendações das autoridades competentes da região para o COVID-19.

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

Os anexos fazem parte deste programa e devem ser distribuídos a todos os Oficiais, 
Atletas,  Entidades Filiadas e demais envolvidos no Evento. 

Aprovado pelo Departamento Técnico da CBH, Rio de Janeiro, 03 de setembro de 2021. 

Gerente Esportivo 
Confederação Brasileira de Hipismo 
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I. - INFORMAÇÕES GERAIS 

1. DENOMINAÇÃO DO EVENTO: 

Desafio Brasil de Adestramento e Campeonato Paranaense de Adestramento 2021  

Data: 18 e 19 de setembro 2021 

Local: Haras Adal clube de Campo 

Telefone: 41 3621-2225 

E-mail: projatoepi@projatoepi.com.br 

 

2. - ENTIDADES ORGANIZADORA: 

CBH – Confederação Brasileira de Hipismo 

Rua Sete de setembro, 81, 3º andar – Centro – Rio de Janeiro (RJ) 

Telefone: (21) 2277-9150 

E-mail: cbh@cbh.org.br    

              

Federação Paranaense de Hipismo 

Endereço: Rua Itupava 1299 – 111 – Hugo Lange 

Telefone:  41  3363-3406 

E-mail: federacao@fprh.com.br  

Entidade: Haras Adal Clube de Campo 

Endereço: Antônio Chemin, 83 

Telefone: 41 3621-2225 

E-mail: pojatoepi@projatoepi.com.br  

 

3. - COMISSÃO ORGANIZADORA: 
 

Presidente de Honra - Presidente da CBH:  Sr. João Loyo de Meira Lins 

Presidente de Honra Sra. Sandra Smith 

Presidente do Concurso –Sra. Sandra Smith 

Diretor de Adestramento da CBH – Sra Eliana Torres Azar 

Diretor de Adestramento da Federação –  Cecilia Ortega Lyng Dalcanale 

  

  

mailto:cbh@cbh.org.br
mailto:federacao@fprh.com.br
mailto:pojatoepi@projatoepi.com.br
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4. – DIRETORES DO EVENTO: 

SRA. ZORAH DALCANALE 

SR. ALBERTO DALCANALE NETO 

SR. ALBERTO DALCANALE 

SRA. CECILIA ORTEGA LYNG DALCANALE 

TELEFONE: 41 99949-7441 

E-mail: projatoepi@projatoepi.com.br 

 

 

5.  – SECRETÁRIA DO EVENTO: 

Sra. Franciele Mariana Pavin 

Telefone: 41 99949-7441 

E-mail: projatoepi@projatoepi.com.br 

 

6. RESPONSÁVEL NO EVENTO PELAS RESPOSTAS E PLANO DE AÇÃO PARA RISCO DA COVID-19 

Sr. Alberto Dalcanale Neto 
 

II - OFICIAIS DE CONCURSO 
 

1 - JÚRI DE CAMPO: 

 

Presidente: Sra. Sandra Smith 

Membro:  

Obs.: O quadro acima poderá sofrer alterações conforme necessidades do Evento. 
 

2. – JUIZ EXTERNO E DELEGADO TÉCNICO 

Designado pela da CBH 
 

3. – JÚRI DE APELAÇÃO: 

Poderá ser alternado entre os Juízes 

 

4. – JUIZ DE ARREAMENTO 

Sr. Carlos Ernani Boson 

O quadro acima poderá sofrer alterações conforme necessidades do Evento. 

 

5. – VETERINÁRIO DO CONCURSO: 

Dr. José Ronaldo Garotti 

CRMV: PR 3276 
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6. – MÉDICO DO CONCURSO: 

A Cargo da organização 

 

7. – FERRADOR DO CONCURSO: 

A Cargo da organização 

 

8. RESPONSÁVEL NO EVENTO PELAS RESPOSTAS E PLANO DE AÇÃO PARA RISCO DA COVID-19 

Sr. Carlos Renato Veiga Brito  

 
 

Obs.: A relação de Oficiais acima mencionada poderá sofrer alterações. 

IV III - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECÍFICAS 
 

1. – LOCAL: 

O concurso será realizado em pista ao ar livre 
 

2. - PICADEIRO DE COMPETIÇÃO: 

Dimensões: 20m X 60m    

Piso:  Areia  
 

3. – PICADEIRO DE TREINAMENTO E AQUECIMENTO: 

Picadeiro –30m x 45m – Areia. 
  

 

IV. - FACILIDADES OFERECIDAS 
 

1. - CONCORRENTES E CHEFES DE EQUIPES: 

Por conta própria. 
 

2. - TRATADORES E MOTORISTAS: 

Por conta própria, devendo trazer colchão, roupa de cama e balde para os animais.  
 

PARA A ENTRADA DO TRATADOR, SERÁ OBRIGATÓRIO A SUA IDENTIFICAÇÃO, DEVENDO O 

MESMO ESTAR UNIFORMIZADO (UNIFORME DE SUA ENTIDADE). 

 

3. – CAVALOS: 

Por conta dos concorrentes. Os animais ficarão alojados em baias com serragem. 
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NORMAS DO CONCURSO 

A modalidade do evento é “SEM PÚBLICO”. 

Uso obrigatório de máscaras por todos (funcionários, prestadores de serviço e 

competidores) - Usar máscaras que cubram o nariz e a boca e substituição das 

mesmas, conforme orientação técnica; 

 

Será disponibilizado álcool em gel 70% de uso obrigatório para higienização das 

mãos na entrada do recinto e distribuídos em locais estratégicos; 

 

Ao ingressar o participante deverá se submeter à aferição de temperatura por um 

profissional de saúde junto ao acesso do recinto de todas as pessoas que ingressarem, 

a cada ingresso, sem distinção, a pé ou em qualquer meio de locomoção; 

  
 

V. – INSCRIÇÕES E ESTABULAGEM: 
 

1.-  INSCRIÇÃO E ESTABULAGEM 

INSCRIÇÕES:  

Todas as inscrições deverão ser enviadas por e-mail de sua Federação/Entidade, para 

projatoepi@projatoepi.com.br dentro do prazo preestabelecido.  As inscrições definitivas 

encerram-se impreterivelmente no dia 13.09.2021 
     

As inscrições definitivas, reservas de estabulagens e quarto de 

sela, encerram-se impreterivelmente no dia 13.09.2021  até ás 

17:00h 

Cada concorrente poderá inscrever-se, em cada série, com até três animais.  O sorteio 

para ordem de entrada será realizado na Secretaria do evento, no dia 17.09.2021  

Somente serão consideradas válidas a inscrição e estabulagem/quarto de sela após 

confirmação do pagamento e recebimento do comprovante de depósito. 

 

VI – TAXAS E PAGAMENTOS 

 

INSCRIÇÕES: ESTABULAGEM 

 

NOME: HARAS ADAL CLUBE DE CAMPO 

CPF: 00.944.883/0001-98 

BANCO: SICREDI (748) 

 

NOME: HARAS ADAL CLUBE DE CAMPO 

CPF: 00.944.883/0001-98 

BANCO: SICREDI (748) 



CBH | PROGRAMA DE ADESTRAMENTO | 2021 | Atualizado em 3 de setembro 
de 2021. 

 
| 8 

AGÊNCIA: 0730 

CONTA CORRETE: 00082198-5 

 

OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO 

(TRANSFERENCIA) DEVERÃO SER ENVIADOS 

PARA: 

projatoepi@projatoepi.com.br 

AGÊNCIA: 0730 

CONTA CORRETE: 00082198-5 

 

OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO 

(TRANSFERENCIA) DEVERÃO SER ENVIADOS 

PARA: 

projatoepi@projatoepi.com.br 

 

PODERÃO PARTICIPAR TODOS OS ATLETAS QUE ESTIVEREM COM SEU ID CBH VÁLIDO E EM DIA PELO MENOS 24H 

ANTES DA PROVA 

TAXAS DA FEDERAÇÃO PARANAENSE PARA CAVALO E CAVALEIRO: R$ 140,00  

 

SÉRIES   INSCRIÇÃO DB  + CPRA              ESTABULAGEM 

TODAS AS SÉRIES R$ 200,00 R$  180,00 

 

2) ESTABULAÇÃO: 

As reservas de cocheiras / quarto de sela deverão ser efetuadas, exclusivamente, através 

do e-mail projatoepi@projatoepi.com.br  constando o nome do animal e a necessidade de 

quarto de sela.  

 

A estabulação compreenderá o seguinte período: a partir das 08:00h do dia 17.09.2021 até 

às 18:00h do dia 19.09.2021 

3. – RECURSOS: 

O dobro do valor da taxa de inscrição da série considerada. 

 

4. – FORFAIT SEM AVISO: 

Será cobrado o valor da taxa de inscrição da série considerada. 

 

VII. – PASSAPORTE: 

Evento:    DESAFIO BRASIL DE ADESTRAMENTO E CAMPEONATO PARANAENSE DE 

ADESTRAMENTO – 

Todos os animais deverão ter seus Passaportes rigorosamente em ordem e em dia.  

Para todas as séries da Federação que está organizando o Desafio Brasil o selo será 

dispensado. 

 

TODOS OS ANIMAIS PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DEVEM ESTAR 

OBRIGATORIAMENTE IDENTIFICADOS COM CHIP. 
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Todos os cavaleiros devem ter seu registro CBH (anual) em dia para o Desafio Brasil de 

Adestramento 

Os responsáveis deverão fazer a entrega dos Passaportes à C.O., tão logo que possível, 

afim de que sejam providenciados o exame documental e o Exame Veterinário. Os 

Passaportes serão devolvidos tão logo sejam liberados pela C.O.  

 

VIII. – ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA E FERRAGEM : 
 

Haverá veterinário e ferrador de plantão, sendo que os custos ficarão por conta dos 

responsáveis pelos animais. 

 

IX. - CONDIÇÕES SANITÁRIAS DOS ANIMAIS: 
 

Os animais para ingressarem na área do concurso e participarem do evento deverão 

apresentar o teste negativo de AIE e atestado de Vacinas contra Encefalomielite e Influenza 

Equina, dentro dos prazos de validade, fixados no Regulamento Veterinário da CBH. Bem 

como, exame negativo de Mormo e todos os exames exigidos para entrada no local do 

evento. 

 

X – INSPEÇÃO VETERINÁRIA: 
 

Proceder-se-á a Inspeção Veterinária, na forma do Regulamento Geral e Regulamento 

Veterinário da Confederação Brasileira de Hipismo.   

A inspeção será realizada no dia 18.09.2021 das 9:00 às 10:30h, 

A ordem de passagem dos animais será por ordem de chegada. 
 

Todas as pessoas que apresentarem os cavalos na inspeção veterinária devem 

apresenta-los usando capacete. 
 

OBS: Todos os animais que participarem do evento deverão comparecer 

obrigatoriamente à Inspeção Veterinária, e estar com o chip de identificação se a 

organização optar por realizar a inspeção. 
 

Todos os animais participantes do concurso, sem exceção, deverão estar 

microchipados (AGO-20/05/08) 

 

XI – EXAME ANTIDOPING: 

Poderá ser realizado exame antidoping.  
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XII. - REUNIÃO DE JUÍZES: 

Será realizada 20 minutos antes do início da primeira prova. 

 

XIII. - REUNIÃO TECNICA E DE CHEFES DE EQUIPE: 

Local: Secretaria Haras Adal 

Hora: 2 horas antes do início do evento 

A Organização do Concurso solicita o comparecimento dos Chefes de Equipe à reunião. 

 

XIV. – PREMIAÇÃO: 
 

Desafio Brasil       

Medalhas : 1º ao 3º lugar 

Escarapelas: 1º ao 3º lugar  

Premiação para Amador e Profissional das séries Média II e Forte I, serão agrupadas 

 

 

 

Campeonato Paranaense de Adestramento 

Medalhas : 1º ao 3º lugar 

Escarapelas: 1º ao 3º lugar  

Troféu: 1º ao 3º lugar 

Premiação para Amador e Profissional das séries Média II e Forte I, serão agrupadas 

 

 
 

XV. – DIVERSOS 
 

1. RECLAMAÇÕES 

Reclamações, queixas e apelações só serão levadas em considerações se acompanhadas 

do depósito da taxa fixada no item VI - TAXAS, deste programa. 
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DESAFIO BRASIL e Campeonato Paranaense de Adestramento 

2021  

18 e 19 de Setembro 2021 
 

Séries / Categorias Datas Reprises 

   

Série: Pôneis 

Categoria:  PEs -Pônei 

Escola 

18.09.2021 Reprise Pônei Escola teste B  

   

Série: Iniciante  18.09.2021 Iniciantes II 

   

Série: Elementar 

Categoria: Mini Mirim  

18.09.2021 Elementar - Nº 2 

 

   

Série: Elementar   

Categorias: Amador e 

Profissional 

18.09.2021 Elementar - Nº 2 

 

   

Série: Preliminar  

Categorias: Amador e 

Profissional/ MIRIM 

18.09.2021  

Preliminar - nº 2 

   

Série: Média I  

Categorias: Amador e 

Profissional 

18.09.2021  

Média I - nº 2 

   

Série: Média II 

Categorias: Junior 

18.09.2021 
 

Média II - nº 2 

   

Série: Média II 

Categorias: Amador, 

Profissional 

18.09.2021 
 

Média II - nº 2 
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Série Forte I 

Categorias: Amador, 

Profissional e Young 

Rider 

18.09.2021 
 

Forte I - nº 2 

   

Série: Amador Top 

Categoria: Amador Top 

18.09.2021 
FEI Prix St. George 2009 atualização 

2021 

 

 

Série:  Senior (small tour) 

forte II 

18.09.2021 
FEI Prix St. Georges atualização 2021 

 

Série Senior (Medium 

Tour) Intermediaria 

18.09.2021 
FEI Intermediate A 

 

Série: Sênior (Big Tour) 

ESPECIAL 

18.09.2021 
FEI Grand Prix 

 

 

  
 

Série: Cavalos Novos 

Categoria: 04 anos 

18.09.2021 
FEI Cavalos Novos 4 anos edição 

2005 atualização 2017 

 

   

Série: Cavalos Novos 

Categoria: 05 anos 

18.09.2021  FEI Preliminar Cavalos Novos 5 anos 

edição 2004 atualização 2017 
 

 

 

Série: Cavalos Novos 

Categoria: 06 anos 

18.09.2021 
FEI Preliminar Cavalos Novos 6 anos 

edição 2004 atualização 2017 

 

   

Série: Cavalos Novos  

Categoria: 07 anos  

18.09.2021 
FEI Preliminar Cavalos novos 7 anos 

redição 2018 
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Cavalos 04 anos - Animais nascidos entre 01/08/2016 e 31/07/2017 

Cavalos 05 anos - Animais nascidos entre 01/08/2015 e 31/07/2016 

Cavalos 06 anos - Animais nascidos entre 01/08/2014 e 31/07/2015 

Cavalos 07 anos – Animais nascidos entre 01/08/2013 e 31/07/2014 

Será concedida a carência de 6 meses na idade dos cavalos novos. 

Dia 2 Domingo:  Programação 

As 8 melhores notas somadas dos juízes, serão selecionadas para realização de clínica 

com duração de 45 minutos com a Juíza Sandra Smith. 

Caso os eleitos não possam participar da clínica, as melhores notas subsequentes serão  

selecionadas, seguindo o critério de desempate conforme Comunicado 04/2021 Desafio 

Brasil de Adestramento 2021. 

 

IMPORTANTE 

O uso do capacete é obrigatório para todas as categorias, tanto, na distensão quanto 

em provas. 
 

1.  DADOS PARA EMISSÃO DE GTA 

No Campo 12 Destino: à ser divulgado. 

Local Haras Adal Clube de Campo 

CNPJ.: 00.944.883/0001-98 

Código do Estabelecimento: à ser informado. 

CÓDIGO DE EMISSÃO DE GTA: à ser informado. 

No Campo 13:  Finalidade 

Finalidade para o Evento – colocar provas Esportivas 

Não se esquecer dos exames de AIE e Mormo Obrigatórios 

Obs.  (O prazo de validade dos exames não poderá vencer no evento) 

Atestado de Vacinação contra Influenza (dentro do prazo de um ano da última - vacinação). 

Atestado de Sanidade, emitido pelo Veterinário. 

IMPORTANTE :  Não será permitido o desembarque dos animais , se não estiverem com 

toda a documentação exigida acima e com o GTA emitido corretamente. 

Federação Paranaense de Hipismo 

Diretora de Adestramento FPrH - Cecilia Ortega Lyng Dalcanale 

QUADRO IDADE DOS CAVALOS NOVOS - 2021 
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