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V COPA SANTO AMARO DE ADESTRAMENTO CHSA 2016 

                           REGULAMENTO 
 

 
LOCAL DO CONCURSO 

CLUBE HÍPICO DE SANTO AMARORUA VISCONDE DE TAUNAY, 508 - SANTO AMARO 
CEP.: 04725-000  SÃO PAULO - SP 
TEL.: (0XX11) 5694-0600 RAMAL 233 - FAX RAMAL 232 
e-mail: adestramento@chsa.com.br     Site: www.chsa.com.br 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA 
Dr.   William Almeida de Oliveira Filho 
Sr.    Bruno de Certaines 
Sra.  Rosangele Riskalla 
Sra.  Adriana de Souza Barros Santoro 
Sra.  Fabiana Maroni 
 
CABERÁ À COMISSÃO ORGANIZADORA: 
Determinar o Calendário, promover e divulgar as etapas e provas, os programas, os 
regulamentos e as normas da Copa Santo Amaro de Adestramento do CHSA. 
 

Prestar todos e quaisquer esclarecimentos relacionados a Copa Santo Amaro de 
Adestramento CHSA, bem como, informar aos concorrentes quanto a detalhes das provas, 
alterações do calendário e o que mais for necessário à participação dos mesmos. 
 
Emitir instruções normativas com o objetivo de esclarecer pontos duvidosos ou obscuros, 
ou regular situações supervenientes e que não sejam contempladas por este regulamento. 
 
Dispensar eventuais exigências que, apesar de previstas em regulamentos oficiais, não 
atendam às características particulares da Copa Santo Amaro de Adestramento do CHSA. 
 
Tomar todas as providencias para que durante a Copa Santo Amaro de Adestramento do 
CHSA, prevaleça o espírito esportivo, em detrimento de qualquer outro valor ou interesse. 
Deliberar sobre casos omissos. 
 
DATAS DO CONCURSO 
Serão previamente determinadas e divulgadas pela Comissão Organizadora. 
Em caso de alteração de data, a mesma será imediatamente informada aos concorrentes. 
 
ETAPAS DO RANKING 
Serão realizadas 06 Etapas da Copa, no caso da impossibilidade da realização de uma 
etapa, a Comissão Organizadora tomará providências para que o concorrente não sofra 
prejuízo em função dessa impossibilidade. 
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CONDIÇÕES GERAIS 

A Copa Santo Amaro de Adestramento do CHSA tem por objetivo, auxiliar no preparo para 
as provas oficiais, prevalecendo, conforme necessário, o regulamento da C.B.H.. Este 
Campeonato é aberto a todos os Clubes, Entidades e demais pessoas, sem exceções, que 
estejam interessados em iniciar e aprimorar a prática do adestramento. 
 
Os animais deverão estar em condições físicas e sanitárias que satisfaçam as diretrizes 
veterinárias da C.B.H., bem como as normas editadas pelo Ministério da Saúde e 
Ministério da Agricultura. 
 
A cada etapa da Copa Santo Amaro de Adestramento, será exigida a apresentação dos 
seguintes documentos, sob pena de o animal não ser admitido no clube, onde está sendo 
realizada a prova: exame de A.I. E negativo, dentro do prazo de validade, certificado de 
vacina Anti-gripal, exame de MORMO negativo e de Encefalomielite, bem como a GTA. 
 
Em casos conflitantes, cabe a Diretoria de Adestramento do C.H.S.A., decidir o que for 
mais conveniente de acordo com a finalidade a que se propõe a Copa Santo Amaro de 
Adestramento. 
 

 
INSCRIÇÕES 
 

Cada cavalo poderá ter duas (02) participações em toda a Etapa.  
 

O Número de cavalos para cada concorrente será livre. 
 
As inscrições para cada prova terão seu encerramento às 17:00 horas, nas quintas-feiras 
que antecedem ao final de semana da realização da prova e deverão ser feitas no: 
 
DEPTO DE ADESTRAMENTO DO CLUBE HÍPICO DE SANTO AMARO 
Rua Visconde de Taunay, 508 – Vila Cruzeiro – SP. 
Fone: (011) 5694.0600 ramal 233 E-mail: adestramento@chsa.com.br 
 
Valor de Inscrição por conjunto e de Estabulagem será definida pelo CHSA., e constará no 
programa e/ou convite para a respectiva etapa. 
 
FORFAITS 
Antes da realização do sorteio, serão liberados da taxa de inscrição, e caso já tenha sido 
paga, a mesma ficará como crédito para a próxima etapa. 
Depois da realização do sorteio, a taxa de inscrição será cobrada. 
Sem aviso, a taxa de inscrição será cobrada em dobro. 
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SÉRIES E CATEGORIAS 
De acôrdo com o Regulamento da Confederação Brasileira de Hipismo  e Clube Hípico de 
Santo Amaro. 
 

I –  SÉRIE INICIANTE INFANTIL – Cavaleiros até 08 anos de idade.  
II – SÉRIE INICIANTE JUVENIL – Cavaleiros de 08 a 14 anos- categorias: Cavaleiro Estreante. 
III– SÉRIE INICIANTE AMADOR – Cavaleiros acima de 14 anos categorias: Cavaleiro Estreante. 
 

Obs: (o mesmo cavalo pode ser apresentado até 02 (duas) vezes durante a prova, com cavaleiros 
diferentes). 
 

IV – SÉRIE ELEMENTAR – categorias Mini-Mirim, Amador e Profissional. 
V  – SÉRIE PRELIMINAR – categorias Mirim, Amador e Profissional. 
VI _ SÉRIE MÉDIA I – categorias Amador e Profissional. 
VII  – SÉRIE MÉDIA II – categorias Junior, Amador e Profissional. 
VIII  – SÉRIE FORTE I – categorias Jovem Cavaleiro, Amador e Profissional. 
IX _ SÉRIE FORTE II – categoria Amador e Sênior. 
X  – SÉRIE ESPECIAL – categoria Sênior Top 
XI  – SÉRIE CAVALOS NOVOS – categoria cavalos novos 04, 05 e 06 anos 
Somente serão apresentados por cavaleiros e amazonas acima de 16 anos, usando 
casaca curta e capacete (sempre) e bridão, conforme tabela da CBH. 
 
 

               SÉRIE CAVALOS NOVOS:    

       IDADE - CAVALOS NOVOS, até 01.08.2016, para cavalos nascidos no 
       hemisfério sul: 
    Cavalos 04 anos  Animais nascidos entre 01/08/2010 e 31/07/2012  

    Cavalos 05 anos  Animais nascidos entre 01/08/2009 e 31/07/2011  

    Cavalos 06 anos  Animais nascidos entre 01/08/2008 e 31/07/2010  
 

 
OBS: OS CAMPEÕS E VICE-CAMPEÕES DA COPA, SERÃO CONSAGRADOS NA ÚLTIMA 

ETAPA DO 1º SEMESTRE. 
 

 
UNIFORME 
Conforme Regulamento de Adestramento da Confederação Brasileira de Hipismo. 
 

Capacete de Equitação obrigatório com queixeira inclusive no paddock, em todas as 
séries. 
 

Será permitido o uso de cartola nas provas aos cavaleiros e amazonas acima de 18 anos. 
 

Botas 
Culotes - brancos, creme e ou bege 
Luvas - qualquer cor (obrigatório) em todas as séries. 
Casacas - de qualquer cor, sendo que, nas séries Forte I, Forte II e ou Especial será o obrigatório o 
uso de FRAQUE. 
Plastrons ou Gravatas brancas -  (em todas as séries) 
Camisa - Gola branca ou toda branca ou polo de gola branca. 
Esporas - Opcional nas séries Iniciantes até Média I inclusive. 

Chicote -  Opcional em todas séries, com medida até 1,20m 
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ARREAMENTO  
Conforme Regulamento de Adestramento da Confederação Brasileira de Hipismo e CHSA. 
 
Sela inglesa – Adestramento, Salto ou Mista. 
Manta - branca ou preta onde serão permitidos o uso do emblema do Haras ou 
Patrocinador. 
Caneleiras ou Ligas – brancas ou pretas de uso somente no paddock e premiação. 
Protetotes de orelhas (toucas e abafadores de som) – serão permitidos em todas séries 
Focinheiras – conforme a Tabela da CBH. 
Peitoral – será permitido sem rédeas de ajuda. 
 
O uso de martingal e rédea tidman será permitido somente no paddock. 
 
 

EMBOCADURA 
Conforme Regulamento de Adestramento da Confederação Brasileira de Hipismo e CHSA, 
podendo ser liberado o uso do PELHAN e BRIDÃO NECO, aos não profissionais, até a série 
Média I inclusive. 
 
Nas Séries Elementar, Preliminar e Média I na Categoria Profissional (apenas de bridão), 
conforme regulamento da CBH. 
 
Nas séries Forte I, Forte II e Especial, será obrigatório o uso de freio bridão a todos os 
concorrentes. 
 
CLASSIFICAÇÃO E PONTUAÇÃO DA COPA 
Somatória do índice percentual, de todas as etapas, com 02 (dois) descarte do menor 
percentual, sendo que a última Etapa terá peso 02 (dois). 
 
Para consagrar-se Campeão e Vice-campeão será obrigatório ter participado de no mínimo 
quatro (04) etapas. 
 

Ao final do Campeonato, o Campeão e Vice Campeão de cada série e categoria receberá 
troféu. 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS  
Nas séries Iniciantes, Elementar, Preliminar e Média I, desde que avisado no ato da 
inscrição, as reprises poderão ser cantadas (exceto categoria profissional).  
Outrossim, cabe ao concorrente que queira sua reprise cantada, providenciar a pessoa que 
o faça e eventuais problemas decorrentes serão de exclusiva responsabilidade do 
concorrente. 
Em todas as séries será permitido o aquecimento por outra pessoa que não seja o 
cavaleiro, exceto categoria profissional.  
 
 
 
São Paulo, 03 de fevereiro de 2016 


