
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 – São Paulo.

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.

Outubro de 2021













Regras e protocolo Covid-19 

DESAFIO BRASIL DE ADESTRAMENTO 
Data: 16 de outubro de 2021. 

DECRETO MUNICIPAL:  para acessar o evento é obrigatório apresentar a carteirinha (física) de vacinação 

COVID-19 ou digital acessando os aplicativos da Prefeitura e-SaudeSP e Poupatempo digital. 

Participantes: Sócios e Convidados  

Processo de liberação nas Portarias 

Sócios e convidados: entrada exclusivamente pela Rua Quintana 206  

Aferição de temperatura e pulseiras: Todos os sócios e convidados terão   sua temperatura 

aferida (máximo 36.7ºC) e receberão uma pulseira de identificação que deve ser usada durante 

a permanência no Clube. 

Limpeza e Higienização: O Clube instituiu protocolos de limpeza em todos os setores do 

clube mantém álcool em gel 70% disponível em pontos estratégicos. 

Aglomeração proibida: solicitamos que evitem aglomerações e respeitem o 

distanciamento social. 

Cartazes: cartazes informativos higiene e prevenção Covid 19 e placas de distanciamento 

social estarão dispostos em locais estratégico. 

Obrigatoriedade de máscara: É obrigatório o uso de máscara para todos: membros do Comitê 

Organizador, auxiliares de pista, concorrentes, público (sócios   e   não   sócios), tratadores, 

porteiros, funcionários, staff do restaurante e limpeza, cavaleiros e amazonas (opcional somente 

quando montados). 

Equipe médica: do concurso e SHP 

Fiscalização: Um orientador devidamente identificado permanecerá à disposição para 

esclarecer dúvidas sobre as medidas implementadas bem como, se necessário, solicitar o 

cumprimento. 



DESAFIO BRASIL DE 

ADESTRAMENTO 

Outubro de 2021
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DESAFIO BRASIL DE 

ADESTRAMENTO 
SHP | SÃO PAULO – SP 

16 de outubro de 2021 

Sociedade Hípica Paulista
São Paulo - SP

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 

Local: Sociedade Hípica Paulista – São Paulo - SP 

Data: 16 de outubro de 2021 Federação: FPH 

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 2020;

- Regulamento Desafio Brasil CBH;

- 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, 11 de outubro de 2021. 

Gerente Esportivo 
Confederação Brasileira de Hipismo 
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I. - INFORMAÇÕES GERAIS

1. DENOMINAÇÃO DO EVENTO:

Desafio Brasil –  São Paulo - SP 

Data:  16 de outubro de 2021 

Local: Sociedade Hípica Paulista 

Website: www.shp.org.br  

Endereço: Rua Quintana, 206 – Brooklin Novo 

CEP 04569-010 – São Paulo – SP 

Telefone: (11) 5504.6139 / 5504.6140

2. - ENTIDADES ORGANIZADORA:

CBH – Confederação Brasileira de Hipismo 

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

Tel.: 21 2277-9150 

E-mail: cbh@cbh.org.br

FPH- Federação Paulista de Hipismo 

AV. Adolfo Pinheiro, 2054 – Sala 612 – 6º Andar 

CEP: 04734-003 · Santo Amaro 

São Paulo – SP  

Tel: (11) 5642.3350 

E-mail: faleconosco@fph.com.br

3. - COMISSÃO ORGANIZADORA:

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

Diretora de Adestramento da CBH: Sra. Eliana Torres Azar. 

Presidente da FPH: Sr. José Vicente Marino. 

Diretora de Adestramento da FPH: Rosalind Flosi de Vasconcellos Macedo. 

Presidente da Sociedade Hípica Paulista: Fernando Sampaio Ferreira Filho 

Diretor de Adestramento da SHP: Marcelo Rocha Leal Gomes de Sá 

http://www.shp.org.br/
about:blank
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4.  – SECRETÁRIA DO EVENTO: 

Vincenzo de Freitas | Leandro Costa 

5. RESPONSÁVEL NO EVENTO PELAS RESPOSTAS E PLANO DE AÇÃO PARA  

RISCO DA COVID-19 

Vincenzo de Freitas  

 

II - OFICIAIS DE CONCURSO 

 

1 - JÚRI DE CAMPO: 

 

Presidente:  Sonja Elisabeth Hannsen (SP) ID CBH OF0249 

Membro: Delano Bastos de Miranda (RS) ID CBH OF0280 
 

2. – JUIZ EXTERNO E DELEGADO TÉCNICO 

Sonja Elisabeth Hannsen (SP) ID CBH OF0249 
 

3. – JÚRI DE APELAÇÃO: 

A ser informado 

4. – JUIZ DE ARREAMENTO 

Juiz em C, de cada picadeiro. 

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

 

5. – VETERINÁRIO DO CONCURSO: 

Dr. Fábio Luiz Tuna Vieira (SP) 

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

 

6. – MÉDICO DO CONCURSO: 

A cargo da SHP. 

 

7. – FERRADOR DO CONCURSO: 

A cargo do SHP 

 

8. INFORMÁTICA: 

A cargo da SHP 
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9. LOCUÇÃO E APURAÇÃO: 

Ana Paula | Vincenzo 
 

 

IV IIII - 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–20m x 60m – areia, ao ar livre. 

  

IV. - FACILIDADES OFERECIDAS 

 

1. - CONCORRENTES E CHEFES DE EQUIPES: 

Por conta própria. 

 

2. - TRATADORES E MOTORISTAS: 

Por conta própria.  

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 pré-montadas, com serragem. 

 

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; 
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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 

DEFINITIVAS:  12 DE OUTUBRO DE 2021 ÀS 17 HORAS. 

INSCRIÇÕES :  

Até o dia 12 de outubro de 2021 às 17 horas. 

As inscrições deverão ser feitas por e-mail:vincenzo.freitas@shp.org.br  

Cada concorrente poderá inscrever-se em cada série com até três montarias. 

Nas categorias preliminar o animal poderá ser inscrito até duas vezes. 

Para o Desafio Brasil cada Estado poderá apresentar até aproximadamente 55 concorrentes. Será 

autorizado a realização do Campeonato Estadual ou ranking em conjunto ao Desafio Brasil desde 

que todos os conjuntos participem do Desafio Brasil respeitando o número máximo de concorrentes 

e condições de participação (passaporte cavalo e ID do cavaleiro). 

 

VI – TAXAS E PAGAMENTOS 

 

Civil: R$ 150,00  

Sócios SHP: R$ 130,00 

Militares: R$ isento 

Taxa de registro anual na Federação Paulista de Hipismo: 

Os militares são isentos da taxa de registro, mas deverão realizar o cadastro na Federação Paulista 

e deverá federar apenas os animais de propriedade particular. 

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 02 de outubro.  

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

pagamento e recebimento do comprovante de depósito. 

RECURSOS e FORFAIT SEM AVISO:  

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

about:blank
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VII. – PASSAPORTE: 

Evento:   DESAFIO BRASIL 

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. 

TODOS OS CAVALEIROS DEVEM TER SEU REGISTRO CBH (ANUAL) EM DIA. 

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

sejam providenciados o exame documental. 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: 

 

CONDIÇÕES SANITÁRIAS 

1. Providenciar a DECLARAÇÃO DE SAÚDE original com no máximo 4 dias da data do evento, que 

o(s) animal(is) não possui(em) sintomas de doenças infecto contagiosas emitido para o evento; 

2. Atestado de vacina original (ou Passaporte) com no máximo de 360 DIAS da vacina, contra 

INFLUENZA EQUINA, contendo número de partida, lote, fabricante e data da vacinação assinada e 

carimbada pelo médico veterinário responsável pelo animal; 

3. Realização do Exame de ANEMIA INFECCIOSA EQUINA E MORMO original, negativo e na validade 

(60 dias da data de coleta); LEMBRANDO QUE O EXAME DEVERÁ ESTAR VÁLIDO ATÉ A DATA DO 

FINAL DO EVENTO. 

* É imprescindível conferir com antecedência a resenha gráfica dos exames de AIE/Mormo, pois 

incorreções implicarão no impedimento do desembarque do animal. 

4. A entrega da GTA (Guia de Trânsito Animal) juntamente com a declaração de saúde, atestado de 

vacina contra Influenza, exame de MORMO e o AIE no ato da entrada do animal no Recinto do evento. 

 

X – INSPEÇÃO VETERINÁRIA: 

Não haverá Inspeção Veterinária. 
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XI – EXAME ANTIDOPING: 

Poderá ser realizado exame antidoping.  

 

XII. - REUNIÃO DE JUÍZES: 

Será realizada 20 minutos antes do início da primeira prova. 

 

XIII. - REUNIÃO TECNICA E DE CHEFES DE EQUIPE: 

Não Haverá Reunião Técnica. 

 

XIV. – PREMIAÇÃO: 

 

Será mantido o distanciamento social, é obrigatório o uso de máscaras e higienização e 

ventilação do ambiente, O protocolo CBH de segurança e contenção de COVID será observado e 

respeitado, bem como os protocolos da legislação local 

Troféus para o 1º Lugar. 

Medalhas até o 4º colocado de cada série 

Premiação especial para os 3 (três) maiores percentuais do estado 
 

XV. – DIVERSOS 

 

1. RECLAMAÇÕES 

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

depósito da taxa fixada no item VII - TAXAS, deste programa. 

 

DESAFIO BRASIL  

 

A edição das reprises será sempre a última versão divulgada no site da CBH. www.cbh.org.br  

Para reprises FEI será sempre a última versão divulgada no site da FEI. www.fei.org  

SÉRIES CATEGORIAS REPRISES 

Elementar  Mini Mirim Elementar - Nº 2 - Edição 2019/2020 

Elementar  
Amador, Juvenil Profissional e Mini 

Mirim Pônei  Elementar - Nº 2 - Edição 2019/2020 

Preliminar  
Amador, Juvenil, Profissional, Mirim e 

Mirim Pônei   Preliminar - nº 2 - Edição 2019/2020 

Média I  Amador, juvenil e Profissional Média I - nº 2 - Edição 2019/2020 

http://www.cbh.org.br/
http://www.fei.org/
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Todas as categorias serão válidas para o Desafio Brasil que neste ano terá um ranking por 

equipe estadual e um ranking individual por categoria. 

A equipe campeão e os vencedores de cada categoria serão premiados pela CBH durante 

Campeonato Brasileiro de Adestramento, em SP de 18 a 21 de novembro. 

 

Primeiro dia: PROVA e inspeção veterinária 

Inspeção veterinária (opcional), para fins de instrução e aprendizagem. A realização da inspeção 

veterinária é recomendada pela CBH para efeitos de aprendizado do CO na execução desse evento 

e para aprendizado dos atletas e treino dos cavalos. Entre a inspeção veterinária e o início da prova 

deve haver um intervalo mínimo de 1 hora. Prova, separada por séries e categorias sempre que 

possível. Deve haver intervalo de 10- 15 minutos a cada 8-10 cavalos para reconstituir o piso. E 

Intervalo de pelo menos 45 minutos para almoço dos oficiais. 

 

Segundo dia PALESTRA aberta ao público e PROVA TREINO para os 8 melhores percentuais do 

primeiro dia. 30 minutos por cavaleiro. O cavaleiro apresentará novamente a reprise e o juiz 

ajudará a resolver problemas apresentados repetindo alguns exercícios com instruções para 

resolver os problemas apresentados na execução da prova. 

 

IMPORTANTE 

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

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

documentação exigida acima e com o GTA emitido corretamente. 

IMPORTANTE: entidade que realiza o evento (hípica / clube), é responsável por toda documentação 

necessárias para realização do evento como alvará/acompanhamento sanitário/ contratação de 

veterinário/ambulância com médico/e oficiais do evento. 

 

Marcelo Rocha leal 

Diretor de Adestramento da SHP 
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