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CAMPEONATO PARAEQUESTRE NACIONAL E 
PAULISTA - CHT 

 

Local: Centro Hípico Tatuí 

Data: 26 e 27 de Agosto de 2022  

Federação: Federação Paulista de Hipismo 

 

CONDIÇÕES GERAIS: 

Este evento é organizado de acordo com: 

 

- Estatutos da CBH; 

- Regulamento Geral da CBH 2022; 

- Regulamento de Adestramento CBH 2022; 

- Regulamento Veterinário da CBH 2022; 

- Regulamento do Ranking CBH 2022; 

- Diretrizes técnicas da CBH 2022; 

- Caderno de Encargos 2022. 

 

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

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, em 28 de julho de 2022. 

 

 

 

 

Pedro Luiz Cordeiro dos Santos 

Diretor Técnico 

Confederação Brasileira de Hipismo  
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CAMPEONATO PARAEQUESTRE NACIONAL E PAULISTA 
CENTRO HIPICO TATUÍ 

 
1 . DENOMINAÇÃO DO EVENTO 

Data: 26 e 27 de Agosto de 2022 

Local: Centro Hipico Tatuí 

Endereço: Rodovia Senador Laurindo Dias Minhoto Km 24,5, Rio Tatuí_Tatuí SP 

Cep: 18270-001 

E-mail: eventos@grupocastanheiro.com.br 
 

 

SUPERVISÃO: 
Federação Paulista de Hipismo 

Av. Adolfo Pinheiro, nº 2054 – Sala 612 

CEP 04734-003 – Santo Amaro - São Paulo – SP 

Tel.: 11-5642-3350  - Site: www.fph.com.br - E-mail: faleconosco@fph.com.br  
 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

Presidente da FPH - Sr. José Vicente Marino 

Dir. Adestramento paraequestre da FPH – Sra. Claudia Honda Uenishi 

Dir.  Paraequestre da CBH- Sra Claudiane Pasquali 

 
 

2. – DIRETOR DO EVENTO 
Diretora de Adestramento Paraequestre: Sra. Claudia Honda Uenishi 

Av. Adolfo Pinheiro, nº 2054 – Sala 612 

CEP 04734-003 – Santo Amaro - São Paulo – SP Tel.: 11 5642-3350  

Site: www.fph.com.br  

E-mail: faleconosco@fph.com.br / claudiaclauhonda@gmail.com 

 

- OFICIAIS DE CONCURSO: 
 

JÚRI DE CAMPO (PARAEQUESTRE) 
 

Presidente: Sr Carlos Lopes 

Membro: Sr Freddy Leyman 

Membro: Sra Anne Prain 

Membro: Major Syllas Haddad 

Membro: Sr Arnaldo Conde Filho 

mailto:faleconosco@fph.com.br
http://www.fph.com.br/
mailto:faleconosco@fph.com.br
mailto:claudiaclauhonda@gmail.com
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CLASSIFICADORA: 

Sra Gabriele Brigitte Walter 

 

JURI DE APELAÇÃO : 

Sera alternado entre os juizes 

 

JUÍZ DE ARREAMENTO: 

 Sra Rosana Ayrosa 
 

MÉDICO DO CONCURSO: 

A CARGO D0 Centro Hipico de Tatui 

 

FERRADOR DO CONCURSO: 

A CARGO DO CENTRO HIPICO DE TATUI 
 

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

 

- CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECÍFICAS: 

 

LOCAL / PICADEIRO DE COMPETIÇÃO: 

O Concurso será realizado em pista ao ar Livre: Dimensõe – 20 x 60/ 20 x 40 – Piso: Areia 
 

PISTA DE AREIA AQUECIMENTO: 

Pista – 20 x 60 (AREIA) 
e pista 20x 40 (Areia) 
 

ÁREA E HORÁRIO DE TREINAMENTO: 
 

Os animais inscritos somente poderão ser exercitados, fora das competições, nos horários e 
locais autorizados. 
 

- FACILIDADES OFERECIDAS: 

 

TRATADORES E MOTORISTAS: 

Por conta própria, devendo trazer colchão, roupa de cama e balde para os animais. PARA A 
ENTRADA DO TRATADOR NO CENTRO HIPICO DE TATUI SERÁ OBRIGATÓRIO A SUA 
IDENTIFICAÇÃO, DEVENDO O MESMO ESTAR UNIFORMIZADO (UNIFORME DE SUA 
ENTIDADE). 

 

CAVALOS: Por conta dos concorrentes. HAVERÁ ESTABULAGEM 
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INSCRIÇÕES E ESTABULAGENS: ATÉ 23 DE AGOSTO DE 2022 

Todas as inscrições deverão ser enviadas para a, SRA CLAUDIA HONDA UENISHI dentro do prazo 
preestabelecido. As inscrições definitivas encerram-se impreterivelmente na quarta- feira 23 de 
AGOSTO de 2022 às 17:00hs. 

AS INSCRIÇÕES DEVERÃO SER ENCAMINHADAS PARA O SEGUINTE; 

 E-MAIL:  claudiaclauhonda@gmail.com 

 

AS INSCRIÇOES DEVEM CONSTAR: 

NOME DO ATLETA: 

NOME DO ANIMAL: 

GRAU: 

FEDERAÇÃO: 

CATEGORIA(NOVATOS OU PRINCIPAL): 

SERIE: 

CADEIRANTE : ( ) SIM   (  ) NAO 

NECESSITA DE ADAPTAÇOES ESPECIAIS( A0 MONTAR ) 

 

Reservas de cocheiras: 

No e-mail: claudiaclauhonda@gmail.com - WhatsApp (011) 91119.5446 
 

Cada cavalo poderá ter duas (2) participações em toda a Etapa. O 

número de cavalos para cada concorrente será livre. 

 

O sorteio para ordem de entrada será realizado pela comissão organizadora. 

 

PAGAMENTOS E VALORES - INSCRIÇÕES E ESTABULAGENS 

 

Direto no Centro Hípico de Tatuí:  Os pagamentos deverão ser realizados através de 
transferência bancaria!  

Dados bancários: 

Favorecido: Castanheiro Agropastoril Ltda 

Banco : Itaú  AG:  8145 C|C30110-0 

CNPJ:15811898|0001-55 

 

O COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DEVE SER ENVIADO AO EMAL: claudiaclauhonda@gmail.com 

Todos os conjuntos deverão estar devidamente cadastrados e registrados na FPH, para 
participar do Evento. 
  

mailto:claudiaclauhonda@gmail.com
mailto:claudiaclauhonda@gmail.com
mailto:claudiaclauhonda@gmail.com
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FORFAIT: 

No caso de forfait sem aviso, o concorrente será penalizado com multa, equivalente à da 50% da 
Inscrição. 

 

TAXAS: INSCRIÇÕES E ESTABULAGENS 

 

DATA DE ENCERRAMENTO 

 

23 de agosto de 2022 

INSCRIÇÕES R$ 200,00 

ESTABULAGENS R$ 150,00(preço especial para o Paraequestre)  

 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS: 

O concorrente que se julgar prejudicado por alguma decisão do Sr. Presidente do Júri de 
Campo, ou qualquer outro Oficial do Concurso, poderá interpor recurso, na forma do 
Regulamento, devidamente acompanhado da taxa recursal, cujo valor corresponderá ao dobro 
da inscrição. 

 

– ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA E FERRAGEM: 

Haverá veterinário e ferrador de plantão, sendo que os custos ficarão por conta dos 
responsáveis pelos animais. 

 

Haverá Inspeção Veterinária no dia 25 de agosto de 2022 

Horário a determinar 

 

- CONDIÇÕES SANITÁRIAS DOS ANIMAIS 

 

1. Providenciar a ATESTADO DE SANIDADE com (no máximo) 3 dias da data do evento, 
declarando que o(s) animal(is) não possui(em) sintomas de doenças infecto 
contagiosas, emitido para o  evento; 

2. Atestado de vacina (e/ou Passaporte) com no máximo de 360 dias da vacina, contra INFLUEN-
ZA EQUINA, contendo número de partida, lote, fabricante e data da vacinação assinada e ca-
rimbada pelo médico veterinário responsável pelo animal; 

3. Realização do Exame de ANEMIA INFECCIOSA EQUINA, negativo e na validade (60 dias 
da data de coleta); LEMBRANDO QUE O EXAME DEVERÁ ESTAR VALIDO ATÉ A DATA DO 
FINAL DO EVENTO, que será dia 26 de Fevereiro de 2022. 

4. Realização do Exame de MORMO, negativo e na validade (60 dias da data de coleta); 
LEMBRANDO QUE O EXAME DEVERÁ ESTAR VÁLIDO ATÉ A DATA DO FINAL DO EVEN-
TO, que será 27 de agosto de 2022.  
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5. A entrega da GTA (Guia de Trânsito Animal) juntamente com a declaração de saúde, atesta-
do de vacina contra Influenza, exame de MORMO e o AIE no ato da entrada do animal no 
Recinto do evento. 

6. Não será aceita GTA com qualquer tipo de rasura. 

7. Todos os campos de procedência e destino devem ser preenchidos, inclusive o código de 
propriedade. 

 

(Propriedades que não possuem o código de propriedade seguem em anexo 
como proceder para retirada). 

 *** Não será permitida a entrada de animais sem um dos 4 documentos*** 

 

- DADOS PARA EMISSÃO DE GTA: 

A Divulgar antes do evento. 

 

- EXAME ANTIDOPING: 

Não Haverá. 

- REUNIÃO DE JUÍZES: 

Não Haverá. 

 

- REUNIÃO TECNICA E DE CHEFES DE EQUIPE: 

Não Haverá. 

 

- PREMIAÇÃO: 

 

Medalhas e Escarapelas: 1 ao 3 colocados por prova e por grau e categoria 

Troféu: campeão por grau e categoria somatória dos dois dias de competição 

 

DIVERSOS: 

1-RECLAMAÇÕES 

Reclamações, queixas e apelações só serão levadas em consideração se 
acompanhadas do depósito da taxa fixada no item VI- TAXAS, deste programa. 

Paratletas que demandem outras providências não previstas no programa, por favor 
informar no momento da inscrição. 

 

PASSAPORTES: 

Não será obrigatório a apresentação do passaporte nem do selo, entretanto será obrigatório a 
apresentação dos exames especificados no item IX. 
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CATEGORIAS:  

De acordo com o Regulamento da Confederação Brasileira de Hipismo. 

 

Grau I – De acordo com o Regulamento da FEI 

Grau II – De acordo com o Regulamento da FEI 

Grau III – De acordo com o Regulamento da FEI 

Grau IV – De acordo com o Regulamento da FEI 

Grau V – De acordo com o Regulamento da FEI 

 

 

CÓDIGO DE CONDUTA DA FEI 
 

1. Em todos os esportes equestres o CAVALO tem que ser considerado a figura mais 

importante. 

2. O bem-estar do CAVALO tem que estar acima da necessidade dos Organizadores, 

Patrocinadores e Oficiais. 

3. Todo manejo e tratamento veterinário tem que assegurar a saúde e o bem-estar do 

CAVALO. 

4. Os mais altos padrões de nutrição, alimentação, saúde, higiene e segurança tem que ser 

incentivados e mantidos em qualquer situação. 

5. Durante o transporte, adequadas provisões têm de ser providenciadas para assegurar a 

ventilação, alimentação (bebida e comida) e manter as condições de saúde do organismo do CAVALO. 

6. Tem de se dar ênfase na crescente educação de treinamento, nas práticas equestres e na 

promoção de pesquisas científicas da saúde equina. 

7. No interesse do CAVALO, a aptidão e competência do cavaleiro tem que ser considerada 

como essencial. 

8. Todos os métodos de treinamento e equitação consideram o CAVALO como um “ser vivo” 

e não pode incluir qualquer técnica considerada como abusiva pela FEI. 

9. As Confederações Nacionais tem que estabelecer controles adequados para que todas as 

pessoas de sua jurisdição respeitem a segurança do CAVALO. 

10. As regras, regulamentações nacionais e internacionais do esporte equestre a respeito da 

saúde e segurança do CAVALO tem que ser aderidas não só nos concursos nacionais e internacionais, 

mas também nos treinamentos. As regras e regulamentações das competições tem que ser revisadas 

constantemente para garantir sempre a segurança. 

 
  



    PROGRAMA DE PARAEQUESTRE | Atualizado em 28 de julho de 2022 

 

| 10 

 

ORIENTAÇÕES DE CONDUTA PARA O BEM ESTAR DOS CAVALOS - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 
HIPISMO 

O evento será conduzido inteiramente de acordo com a integralidade do regulamento FEI vigente, bem 

como sob a legislação brasileira municipal, estadual e federal de proteção dos animais. A consideração 

para o bem-estar dos cavalos é o princípio orientador máximo ao longo do evento, deve ser aplicado todo 

o tempo e tem como objetivos: 

Assegurar a ausência de fome e sede, com água e alimento à disposição; assegurar a ausência de 

desconforto, ferimentos e doenças; assegurar a liberdade de expressão dos comportamentos naturais da 

espécie e; minimizar situações de estresse. 

Todos os presentes no evento concordam e se sujeitam invariavelmente às normativas vigentes 

mencionadas, se submetendo a fiscalizações e punições referentes às mesmas, além de serem 

responsáveis legais pela vigilância e relato de irregularidades que envolvam os animais. 

Os cavalos só podem ser submetidos a esforços compatíveis com suas condições e capacidades 

individuais – físicas e mentais – e não podem ser submetidos a métodos abusivos ou que causem dor ou 

medo. Não apenas a ação humana abusiva mas também a sua omissão, são atos inaceitáveis, ilegais e 

permanentemente sujeitos às devidas sansões. 

As competições não devem ocorrer sob condições climáticas hostis, que possam comprometer a saúde e 

integridade dos competidores. 

Em situações conflitantes, sempre deve prevalecer o interesse sob o ponto de vista do animal, jamais 

subordinado a interesses competitivos, comerciais ou de qualquer outra natureza. 

A Confederação Brasileira de Hipismo indica e reforça a todos os envolvidos nos eventos equestres, que 

se dediquem a alcançar o melhor nível possível de educação nas áreas do conhecimento técnico 

moderno, importantes para os cuidados e manejo do cavalo de esporte e para o bem comum. 

A Confederação Brasileira de Hipismo atua e conta com a participação de todos para um esporte 

equestre melhor e as opiniões de todos serão sempre bem-vindas. 
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PROGRAMAÇÃO TÉCNICA 
 

SÉRIES / CATEGORIAS REPRISES 

Grau I 

NOVATOS E PRINCIPAL 

Introdutory Test A e B - FEI, disponível no site 
www.fei.org 
 
Individual Test -FEI , disponivel no site www.fei.org.br Team 
Test -FEI , disponivel no site www.fei.org.br 

Grau II 

NOVATOS E PRINCIPAL 

Introdutory Test A e B– FPH, disponível no site 
www.fei.org 
 

Individual Test -FEI , disponivel no site www.fei.org.br 

Team test FEI , disponivel no site www.fei.org.br 

 

 

 

 Grau III 

NOVATOS E PRINCIPAL 

Introdutory Test A e B, disponível no Site 
www.fei.org 
 

Individual Test -FEI , disponivel no site www.fei.org.br Team 

Test -FEI , disponivel no site www.fei.org.br 

 Grau IV 

NOVATOS E PRINCIPAL 

Introdutory Test A  e B disponível no Site 
www.fei.org 
 
Individual Test -FEI , disponivel no site www.fei.org.br Team 

Test - FEI , disponivel no site www.fei.org.br 

 Grau V  

NOVATOS E PRINCIPAL 

Introdutory Test A e B, disponível no Site 

www.fei.org 

 

Individual Test -FEI , disponivel no site 

www.fei.org.br  

Team Test -FEI , disponivel no site 

www.fei.org.br 
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http://www.fei.org.br/
http://www.fei.org/
http://www.fei.org.br/
http://www.fei.org.br/
http://www.fei.org/
http://www.fei.org/
http://www.fei.org/
http://www.fei.org/
http://www.fei.org.br/
http://www.fei.org.br/
http://www.fph.com.br/
http://www.fei.org.br/
http://www.fei.org.br/
http://www/
http://www.fei.org.br/
http://www.fei.org.br/

