
COMUNICADO 02/2022 

OBSERVATORIAS ADESTRAMENTO 

PARAEQUESTRE - 2022 

 

 
  

A fim de esclarecer dúvidas relativas às observatórias e qualificação de atletas para um 

CPEDI na Europa, bem como para a formação da equipe que representará o Brasil nos 

Jogos Mundiais a ser realizado em agosto, em Herning, Dinamarca, passa-se a esclarecer 

que: 

 

1. Em novembro de 2021, durante o Campeonato Brasileiro da modalidade, foi 

realizada a primeira observatória visando qualificar “Os 2 (dois) melhores 

resultados da prova individual (segundo dia), categoria principal (GRAU I ao V) com 

percentual acima de 65% (sessenta e cinco por cento)”; 

 

2. Os dois atletas qualificados na forma do item 1 acima foram os Srs. Flamarion 

Pereira da Silva e Thiago Fonseca dos Santos; 

 

3. Conforme proposto pela Diretoria anterior, em reunião técnica de chefes de 

equipes ocorrida no dia 04 de novembro de 2021, ficou definido que uma nova 

seletiva seria realizada em março de 2022. Visando dar maior oportunidade e 

acesso a todos os atletas, a atual gestão fará novas seletivas em 03 (três) locais 

distintos, nos estados de São Paulo, Brasília e Minas Gerais, podendo todos os 

atletas participarem, independentemente de seu estado de filiação. A escolha dos 

locais para a realização das Observatórias foi feita pelos Srs. Presidentes das 

Federações Paulista, de Minas Gerais e de Brasília e levou em conta, inclusive e 

primordialmente, a segurança dos atletas e de todos; 

 

4. Durante as novas seletivas a serem realizadas em março de 2022, os 2 (dois) 

melhores resultados (individuais e de qualquer uma das três provas, 

considerando-se apenas a prova do segundo dia de cada Observatória) na 

categoria principal (GRAUS I ao V), desde que com percentual acima de 65% 

(sessenta e cinco por cento) estarão classificados para participar de um CPEDI 

(na Europa em local e data a serem definidos); 

 

  



 

 

 

 

5. Os 02 (dois) atletas já qualificados através do Campeonato Brasileiro de 

Adestramento Paraequestre realizado em novembro de 2021 (conforme descrito 

no item 2 acima), juntamente com os 02 (dois) atletas que se qualificarão através 

das Seletivas a serem realizadas em março de 2022, participarão de um CPEDI na 

Europa, em local e data a serem definidos; 

 

6. Caso um dos atletas descritos no item 2 supra, ou ambos, esteja entre os dois 

novos classificados através das Seletivas a serem realizadas em março de 2022, 

não serão chamados os classificados em terceiro ou nas demais colocações, 

independentemente de seus percentuais; 

 

7. Os qualificados para participarem do CPEDI na Europa disputarão entre si e no 

CPEDI em questão as duas últimas vagas para representarem a Equipe do Brasil 

nos Jogos Mundiais de Herning na Dinamarca, devendo, no entanto, obterem o 

índice mínimo exigido, considerando-se que duas vagas já estão asseguradas aos 

Srs. Rodolfo Riskalla e Sérgio Oliva. 

 

 

Certo de ter esclarecido as dúvidas, a CBH continua à disposição para eventuais 

esclarecimentos. 

 

 

Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Fernando Augusto Sperb 

Presidente 

Confederação Brasileira de Hipismo 

 
 


