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REGULAMENTO DESAFIO BRASIL DE ADESTRAMENTO 

 

A CBH realizará durante o ano de 2020 o Desafio Brasil de Adestramento, 

obedecendo à seguinte Regulamentação: 

 

Objetivos: 

Fomentar, motivar e avaliar o crescimento e a prática do Adestramento nos diversos 

Estados do Brasil, proporcionando aos cavaleiros a possibilidade de participar de um 

evento nacional, julgado por um juiz nacional oficial sem o custo da viagem e 

transporte do cavalo para outro Estado e fazer parte do Ranking CBH de 

Adestramento. 

Os juízes nacionais residentes no Estado onde a prova será realizada poderão julgar 

e terão o evento considerado em seus requisitos para permanência no quadro. 

Entretanto a única nota válida para disputa do Desafio Brasil será a do juiz Nacional 

oficial designado pela CBH para o evento.  Juízes Nacionais e Estaduais terão a 

oportunidade de trocar experiências e conhecimentos com o juiz Nacional Oficial. 

Através de julgamento sombra (shadow judging) ou estágio (sit in). 

Poderão participar todos os atletas que tiverem seu ID CBH em dia.  

O evento acontecerá entre outubro e novembro de 2020, devendo sempre 

encerrar-se antes do Campeonato Brasileiro de Adestramento. 

Os cavalos deverão ter passaporte, mas estão dispensados do selo. 

Formato: 

A diretoria de Adestramento da CBH selecionará 1 (um) juiz por etapa para cada um 

dos diferentes Estados. Sempre que possível será o mesmo juiz a julgar as etapas. 

1º dia  

Inspeção Veterinária –  Opcional, apenas para fins de instrução aos cavaleiros e 

organizadores de como deve ser organizada, e como deve ser a apresentação  de um 

cavalo na inspeção veterinária. 

Deve ser deixado um intervalo de 1 hora entre o final da inspeção veterinária e início 

da prova.  

Máximo de 40 conjuntos serão julgados. 
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Prova com tempo extra 2 minutos por cavaleiro para comentário do juiz com cada 

um dos cavaleiros em pista logo após a prova. 

Entrega de prêmios.  

Deve ser 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 deve ser observado e respeitado, bem como os protocolos 

da legislação local. 

2º dia   

Vídeo com explicação do juiz nacional oficial. Serão mostrados os vídeos dos 8 

melhores classificados do dia anterior com explicações do juiz.  A organização do 

evento pode escolher entre os 8 (oito) melhores percentuais ou 8 (oito) vídeos entre 

os vencedores das provas. 

Ou  

Clínica para os 8 (oito) melhores percentuais do dia anterior e/ou 8 (oito) vencedores 

da prova do dia anterior. A escolha será da organização do evento. 

A opção entre vídeo ou clínica deverá ser informada no programa da prova. 

A clínica será de 30 minutos por conjunto. Os horários devem ser respeitados e 

os concorrentes devem chegar aquecidos. Caso o concorrente se atrase terá 

menos tempo de clínica para não prejudicar os demais atletas. 

Reprises e Categorias válidas: 

Serão consideradas todas as séries e categorias. 

As reprises utilizadas serão: 

Pônei Escola teste A (aberta para mini mirim e mirim); 

Iniciante nº 1 (aberta para cavaleiros que nunca competiram em provas de nível 

nacional); 

Cavalos novos 4 anos reprise FEI; 

Cavalos novos 5 anos reprise FEI Preliminar; 

Cavalos novos 6 anos reprise FEI Preliminar; 

Cavalos novos 7 anos reprise FEI Preliminar (será julgada apenas a parte técnica em 

C); 

Elementar nº 1 (aberta para Mini-Mirim/Amador/Juvenil/Profissional/Mini-Mirim 

Pônei); 

Preliminar nº 1 (aberta para Mirim/Amador/Juvenil/Profissional e Mirim Pônei); 
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Média I nº 1 (aberta para Amador/Profissional/Juvenil); 

Média II nº 1 (aberta para Júnior/Amador/Profissional/Juvenil); 

Forte I nº 1 (aberta para Amador/Young Rider/Profissional); 

Forte II Prix St George (aberta para Sênior e Amador Top); 

Intermediaria A (aberta para Sênior Intermediário); 

Intermediaria II (aberta para Sênior Top). 

A edição das reprises será a edição 2019 versão 2020 divulgada no site da CBH. 

Para reprises FEI será a versão atualizada no site da FEI e constante no site da CBH. 

Despesas 

A CBH arcará com as despesas de transporte, hotel, alimentação e honorários do 

juiz nacional oficial desde que a federação Estadual solicite o evento apontando data 

para o mesmo até 20 de setembro do ano anterior. 

Comitê Organizador será responsável por todas as despesas da prova, premiação, 

secretarias, contabilidade, som, steward, pistinhas, ambulância etc. 

Compromissos da CBH 

Selecionar o juiz nacional oficial, 

Arcar com as despesas do juiz nacional oficial. 

Divulgar um Ranking individual e por equipes, por série e categoria atualizando-o 

após cada etapa. 

Premiar a equipe campeã ao final de todas as etapas. (A premiação acontecerá 

durante o Campeonato Brasileiro). 

Premiar os vencedores individuais de cada categoria ao final de todas as etapas. (A 

premiação acontecerá durante o Campeonato Brasileiro). 

Compromissos do Comitê Organizador 

Enviar programa para aprovação da CBH com 30 (trinta) dias de antecedência. 

Divulgar o programa aos atletas com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Enviar as inscrições para a CBH com 3 (três) dias de antecedência da prova.  

Verificar que todos os inscritos estejam com o ID CBH válido. 

Imediatamente ao término da prova enviar o resultado oficial da prova, assinado 

pelo juiz para a CBH e a assessoria de imprensa da CBH, para divulgação antes de 

divulgar em qualquer outro meio. 
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O Comitê Organizador será responsável pelo transporte local do juiz (aeroporto/ 

hotel/ local da prova). 

Respeitar e manter os horários. 

Premiar todas as séries e categorias (Campeão e vice) e Prêmio Especial para os 3 

(três) maiores percentuais do Estado (Equipe). 

Arcar com todas as despesas da prova. 

Obrigatório ter pelo menos 1 (um) steward estadual na área de aquecimento e 

checagem de embocadura. 

Obrigatório presença de médico, ambulância e de veterinário responsável. 

Respeitar e observar todos os protocolos referente prevenção e controle da Covid 

19, propostos pela legislação local e CBH. 

Outros: 

A prova do Desafio Brasil poderá ser realizada em conjunto a um ranking ou 

campeonato Estadual, desde que todos os concorrentes estejam participando do 

Desafio Brasil e com ID CBH válido. 

O julgamento de outras provas não deve interferir na programação do Desafio Brasil. 

Deve-se respeitar o limite de 40 participantes por dia. 

Será obrigatório um intervalo de 1 hora para almoço do juiz, steward e secretaria, 

que será oferecido pela organização do evento. 

Após 8 (oito) cavalos deve-se realizar uma interrupção de 10 a 15 minutos para 

manutenção do piso. 

Cursos para juízes devem ser contratados a parte. 

O regulamento de adestramento da CBH deve ser respeitado, incluindo uniforme, 

arreamento e embocadura. 

Todos os concorrentes e treinadores estão convidados para a seção de vídeo, se 

houver. 

O Comitê organizador deve providenciar a filmagem e apresentação do filme. 

Com prévia autorização da CBH e do juiz o segundo dia pode ser substituído por outro 

dia de julgamento, caso o Estado esteja realizando um campeonato de 2 (dois) dias. 

Para efeito de Equipe serão computados os 3 (três) melhores resultados de cada 

Estado. 
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As classificações obtidas serão atribuídos pontos, conforme tabela abaixo: 

No. CONC.  +16  15 14  13  12  11 10  9   8  7  6   5   4   3   2   1  

CLASSIF.                                                 

1º  20  19 18  17  16 15 14 13 12 11 10 9  8  7  6  5  

2º  17  16 15  14  13 12 11 10 9  8  7  6  5  4  3     

3º  15  14 13  12  11 10 9  8  7  6  5  4  3  2        

4º  13  12 11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1           

5º  12  11 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1              

6º  11  10 9  8  7  6  5  4  3  2  1                 

7º 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1                    

8º 9  8  7  6  5  4  3  2  1                       

9º  8  7  6  5  4  3  2  1                          

10º  7  6  5  4  3  2  1                             

11º  6  5  4  3  2  1                                

12º  5  4  3  2  1                                   

13º  4  3  2  1                                      

14º  3  2  1                                         

15º  2  1                                            

16º  1                                               

O não cumprimento das regras acarretará na eliminação do Estado. 

 

ETAPAS: 

3 e 4 de outubro de 2020 –  Desafio Brasil São Paulo; 

10 e 11 outubro de 2020 – Desafio Brasil Brasília; 

17 e 18 outubro de 2020 – Desafio Brasil Minas Gerais; 

24 e 25 outubro de 2020 – Desafio Brasil Rio de Janeiro; 

31 de outubro a 01 de novembro de 2020 - Desafio Brasil Rio Grande do Sul; 

07 e 08 de novembro de 2020 – Desafio Brasil Mato Grosso do Sul (A Confirmar). 

 

 

Diretoria de Adestramento CBH     


