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Adestramento 
 
 

2ª. Etapa  
XI Copa Santo Amaro de Adestramento   

09 de abril de 2022 (Sábado) 
(Juntamente com a Temporada da FPH - válido para Ranking e Troféu Eficiência) 

 
Programa 

 

II..  --  IInnffoorrmmaaççõõeess  ggeerraaiiss  

 
1 . Denominação do evento: 
 Copa Santo Amaro de Adestramento 
 
2. – Data e Local: 
Data:  09 de abril de 2022 (sábado) 
Local:  Clube Hípico de Santo Amaro – pista oficial de adestramento 
 
3. – Entidade Organizadora:  
Nome: Clube Hípico de Santo Amaro. 
Rua Visconde de Taunay, 508 
Cep. 04726-010 – São Paulo - SP 
Tel.:  ( 11 ) 5694-0600  
Site:  www.chsa.com.br 
E-mail: adestramento@chsa.com.br 

     
4.- Supervisão: 
Nome: Federação paulista de hipismo 
Av. Adolfo Pinheiro, 2054 – sala 612 – 6º andar cep 04734-003 – santo amaro – sp. Telefone (11) 
5642-3350 
Email: faleconosco@fph.com.br 
 
5. – Comissão Organizadora: 
Diretoria de adestramento 
 
 
 
 

http://www.chsa.com.br/
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II – Condições gerais: 
Este evento é organizado de acordo com: 
(a) regulamento de adestramento da copa santo amaro ed. 2022 
(b) reprises nacionais e internacionais, editadas no site www.cbh.org.br 
 
III – Oficiais de concurso: 
 
1.– Júri de campo:  
 

Presidente:  Sra. Claudia Sant’Anna    
Membro:      Cel. Rui Cesar Melo 
Membro:     Major Syllas Jadach Oliveira Lima 
Membro: Sr.   Sergio Castany de Fiori 
 
2.- Júri de apelação: 
Haverá um revezamento entre todos os juízes. 
 
3.- Juiz de apelação: 
Juízes de prova. 
 
4.- Veterinário do concurso: 
A cargo do CHSA 
 
5.- Ambulância: 
A cargo do CHSA 
 
6.- Ferrador do concurso: 
A cargo do CHSA 
 
Obs: A relação de Oficiais acima mencionada poderá sofrer altrações. 
 
Iv – Condições técnicas específicas: 
 
1. – Local: 
O concurso será realizado em ambiente ao ar livre. 
 
2. – Picadeiro de competição: 
20m x 60m a céu aberto (areia)    

 
3. – Área de aquecimento: 
Paddock – picadeiro 20m x 60m - areia - a céu aberto   
 
4. – Área e horário de treinamento: 
Os animais inscritos somente poderão ser exercitados, fora das competições, durante o período de 
estabulagem nas duas pistas oficiais e na distensão de adestramento. 

 
VV  ––  IInnssccrriiççõõeess  ee  eessttaabbuullaaggeemm::  
1.-  lnscrição: 
Todas as inscrições deverão ser enviadas para o clube hípico de santo amaro através do e-mail 
adestramento@chsa.com.br dentro do prazo preestabelecido, acompanhado do comprovante de 
pagamento e das seguintes informações:  
- nome do participante;  / - nome do cavalo  / - série / - entidade /  - categoria / - telefone / - email 
de contato 
- escola: sim (   )   não  (   ) 
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As inscrições definitivas encerram-se impreterivelmente na terça-feira 05 de abril de 2022. 
 

Cada cavalo poderá ter duas (02) participações em toda a etapa.  
O número de cavalos para cada concorrente será livre. 
 
O sorteio para a ordem de entrada será realizado pela comissão organizadora. 
O pagamento das inscrições deve ser efetuado em benefício do clube hípico de santo amaro.       
                                                                  
                   Taxas inscrições: 

  séries    Pagamentos até  05/04/2022 

Pôneis R$ 200,00 

Estreante  R$ 200,00 

Iniciantes   R$ 200,00 

Elementar R$ 200,00 

Preliminar R$ 200,00 

Média I R$ 200,00 

Média II R$ 200,00 

Forte I R$ 200,00 

Forte II R$ 200,00 

Especial R$ 200,00 

Cavalos novos R$ 200,00 

 
2. – Estabulagem 
 

R$ 420,00 – 3 fardos de serragem, somente para cavalos que pernoitarem no CHSA. 
R$ 275,00 – sem serragem, somente para cavalos que pernoitarem no CHSA. 
 
X – reunião de chefes de equipe: 
Não haverá reunião de chefe de equipes. 
 
 
XI – categorias: 
De acordo com o regulamento da confederação brasileira de hipismo. 
I  - série pônei – de acordo com o regulamento da cbh. 
II  - série estreante - cavaleiros estreantes – categorias juvenil, escola e amador 
III - série iniciante infantil – cavaleiros até 08 anos de idade – categorias escola e amador.  
IV - série iniciante juvenil – cavaleiros de 08 a 14 anos – categorias escola e amador 
V  - série iniciante – cavaleiros acima de 14 anos – categorias escola e amador 
 
Obs: (o mesmo cavalo pode ser apresentado até 02 (duas) vezes durante a prova, com cavaleiros 
diferentes). 
 
VI – série elementar – categorias escola, mini-mirim, amador e profissional. 
VII – série preliminar – categorias escola, mirim, amador e profissional. 
VIII _ série média I – categorias, amador e profissional. 
IX – série média II – categorias, junior, amador e profissional. 
X  – série forte I – categorias jovem cavaleiro, amador e profissional. 
XI             –série forte II – categoria amador e sênior.  
XII  – série especial – categoria sênior top 
XIII  – série cavalos novos – categoria cavalos novos 04, 05, 06 e 07 anos 
XII -  premiação – II etapa copa santo amaro: 
 
Serão oferecidas medalhas e escarapelas até o 3º (terceiro) lugar por categoria/por prova. 



 
XXIIIIII  ––  pprrooggrraammaaççããoo     
Confirme a nova reprise no portal: www.cbh.org.br 

 
Série Pôneis 
Categoria Pônei: 
09/04/2022 Pônei escola teste A 
 
Série Estreante 
Categorias: cavaleiro estreante/amador/juvenil /escola 
09/04/2022 Reprise estreante nº 1 edição chsa 2019 - revisada 
 
Série Iniciante 
Categorias: Infantil/juvenil /amador / escola 
09/04/2022 Reprise iniciante nº 01 (edição cbh 2010) 
 
Série Elementar 
Categorias: Mini-mirim/amador/profissional 
09/04/2022 Reprise elementar nº 01 – edição. 2019/2020 
 
 Série Preliminar 
Categorias: amador/professional/Escola 
09/04/2022 Reprise preliminar nº 01 – edição. 2019/2020 
 
 Série Preliminar 
Categorias: mirim 
09/04/2022 Reprise preliminar nº 01– edição. 2019/2020 
 
Série Média I 
Categorias: amador/profissional 
09/04/2022 Reprise media i nº 01– edição. 2019/2020 
 
Série Média II 
Categorias: amador/profissional 
09/04/2022 Reprise media ii nº 01- edição. 2019 / 2020 
 
 Série Média II 
Categorias: júnior 
09/04/2022 Reprise media ii nº 01- edição. 2019/2020 
 
Série Forte I 
Categorias: Amador / profissional 
09/04/2022 Reprise forte i nº 01 – edição. 2019 / 2020 
 
Série Forte I 
Categorias: jovem cavaleiro 
09/04/2022 Reprise são jorge ed. 2009 / atualização 2018  /2020 
 
Série Forte II 
Categorias: Amador / sênior 
09/04/2022  reprise são jorge ed. 2009 / atualização 2018    /2020     
  
Série Especial 
Categorias: Sênior Top 
09/04/2022  fei grande prêmio  ed. 2009 – atualização 2021 
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Série Cavalos Novos: 

       Idade - cavalos novos, até 01.08.2022, para cavalos nascidos no hemisfério sul: 
    cavalos 04 anos  Animais nascidos entre 01/08/2017 e 31/07/2018 
    cavalos 05 anos  Animais nascidos entre 01/08/2016 e 31/07/2017 
    cavalos 06 anos  Animais nascidos entre 01/08/2015 e 31/07/2016 
    cavalos 07 anos Animais nascidos entre 01/08/2014 e 31/07/2015  

 
Obs: regulamento disponível no site da cbh www.cbh.org.br, modalidade adestramento. 
 
Categorias: 
 
Categoria: Cavalos Novos 4 anos 
09/04/2022 fei cavalos novos 4 anos - edição 2015 - atualizado 2017  

 
Categoria: Cavalos Novos 5 anos 
09/04/2022 preliminar cavalos novos 5 anos - edição 2004 - atualizado 2017   
 
Categoria: Cavalos Novos 6 anos 
09/04/2022 preliminar cavalos novos 6 anos - edição 2004 - atualizado 2017   

 
Categoria: Cavalos Novos 7 anos 
09/04/2022 preliminar cavalos novos 7 anos - edição 2004 - atualizado 2017   
 
Embocadura 
Conforme regulamento de adestramento da confederação brasileira de hipismo.  
Está liberado o uso da rédea thiedman para as categorias estreante e iniciante. 
 
Obs: foram liberadas outras embocaduras para categoria iniciante até média I, conforme regulamento 
da copa santo amaro de adestramento.     
 
Regras e protocolo covid-19 
 
Participantes: sócios e convidados 
Serão aplicadas as medidas sanitárias oficiais vigentes na data do evento. 
 
Aferição de temperatura: todos os sócios e convidados terão sua temperatura aferida (máximo 
37,2ºc).  
  
Limpeza e higienização: o clube instituiu protocolos de limpeza em todos os setores e mantém 
álcool em gel 70% disponível em pontos estratégicos. 
 
Aglomeração proibida: solicitamos que evitem aglomerações e respeitem o distanciamento social.  
 
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 chsa    
 
 
 

São Paulo, 23 de março de 2022 
Diretoria de Adestramento 
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