
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
04/06/22 

Adestramento 

 
 
 

4ª. Etapa  

“l Copa CHSA Orlando Facada de Adestramento” 
Antiga XI Copa Santo Amaro de Adestramento  

 

(Juntamente com a Temporada da FPH - válido para Ranking e Troféu Eficiência) 

 
25 de junho de 2022 -Sábado 

 
 

Programa 
 

II..  --  IInnffoorrmmaaççõõeess  ggeerraaiiss  

 
1 . Denominação do evento: 
“l Copa CHSA Orlando Facada de Adestramento”  
 
2. – Data e Local: 
Data:  25 de junho 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 

http://www.chsa.com.br/
mailto:adestramento@chsa.com.br


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

Presidente: Sra. Claudia Mesquita (SP) ID CBH OF0235 
Membro:    Sra. Natacha Waddell  (SP) ID CBH OF0239 
Membro:   Major Syllas Jadach Oliveira Lima (SP) 
 
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 
 
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   
 
 

mailto:faleconosco@fph.com.br
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4. – Área e horário de treinamento: 
Os animais inscritos somente poderão ser exercitados, fora das competições, 
durante o período de estabulagem nas tres pistas externas 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  (   ) 
 
As inscrições definitivas encerram-se impreterivelmente na quinta-feira 23 de junho 
de 2022 às 17:00hs.  

 
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  23/06/2022 
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:  CAVALOS PODERÃO ENTRAR A PARTIR DE 22 DE JUNHO. 

        R$ 420,00 – 2 fardos de serragem, somente para cavalos que pernoitarem no CHSA. 
         R$ 275,00 – sem serragem, somente para cavalos que pernoitarem no CHSA. 

 

Obs. Não será obrigatório ficar estabulado. 
 

 

Prazo de reserva de cocheira e quarto de sela:  21 de junho de 2022 (terça-feira). 
Reservas de cocheiras: fone (011) 5694-0608 ou no e-mail vilahipica@chsa.com.br  

mailto:adestramento@chsa.com.br
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Whatsapp (11) 94014-8925. 
 
Em hipótese alguma, as taxas de estabulagem e quarto de sela serão devolvidas.  
 
VI – pagamentos das inscrições e estabulagens:  
 
Favorecido:  Clube Hípico de Santo Amaro - cnpj: 49.086.291/0001-71 

Banco: Itaú – Agência 8482 c.c 16.585-2 (PIX agência e conta) enviar 
comprovante para adestramento@chsa.com.br 
  
Forfait: 
No caso de forfait sem aviso, o concorrente será penalizado com multa, equivalente 
a 50% da inscrição. 
O concorrente será reembolsado em 50% do valor pago a título de inscrição, caso o 
forfait se dê por razões de ordem veterinária.  Para tanto, o interessado deverá 
apresentar ao presidente do júri ou ao veterinário do concurso laudo médico 
veterinário, devidamente subscrito por um médico veterinário de sua confiança.  
Caso o animal objeto de forfait veterinário já esteja nas instalações do clube 
organizador do evento, o laudo justificativo deverá vir subscrito pelos veterinários do 
concurso e protocolado na secretaria até o final do expediente do dia. 
 
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 da copa santo amaro de adestramento, devidamente acompanhado 
da taxa recursal, cujo valor corresponderá ao dobro da inscrição. 
 
VII- Inspeção veterinária – exame antidoping: 
Não haverá inspeção. 
 
VIII – Condições sanitárias exigidas para ingressar no chsa: 
 
1. Providenciar a DECLARAÇÃO DE SAÚDE com no máximo 4 dias da data do evento, 
que o(s) animal(is) não possui(em) sintomas de doenças infecto contagiosas 
emitido para o evento assinado e carimbado pelo médico veterinário responsável 
pelo animal 
 
2. Atestado de vacina (ou Passaporte) com no máximo de 360 DIAS da vacina, 
contra  
INFLUENZA EQUINA, contendo número de partida, lote, fabricante e data da 
vacinação  
assinada e carimbada pelo médico veterinário responsável pelo animal; 
 
3. Realização do Exame de ANEMIA INFECCIOSA EQUINA E MORMO, negativo e na  
validade (60 dias da data de coleta) - assinado e carimbado pelo médico veterinário 
responsável pelo animal. 
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* OS EXAMES DEVERÃO ESTAR VÁLIDOS ATÉ A DATA DO FINAL DO EVENTO. * 
 
* É imprescindível conferir com antecedência a resenha gráfica dos exames de  
AIE/Mormo, pois incorreções implicarão no impedimento do desembarque do 
animal.  
 
Os documentos devem ser originais. 
 
4. A entrega da GTA (Guia de Trânsito Animal) juntamente com a declaração de 
saúde,  
atestado de vacina contra Influenza, exame de MORMO e o AIE no ato da entrada do 
animal no recinto do evento. 
 
Será obrigatório que todos os animais tenham o “CHIP “ 

 
“OBRIGATÓRIO PASSAPORTE PARA TODOS OS ANIMAIS” 

*** Não será permitida a entrada de animais sem um dos 5 documentos acima*** 
 

NÃO SERÁ PERMITIDA A ENTRADA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CHSA 
 

Dados para preenchimento da GTA: 
Destino: 
Cnpj: 49.086.291/0001-71 
Nome: Clube Hípico de Santo Amaro 
Local: Clube Hípico de Santo Amaro 
Código do estabelecimento: 355 030 800 253 
Cidade: São paulo-SP. 
Finalidade: aglomeração sem finalidade comercial 
 
IX – reunião oficiais: 
Meia hora antes da primeira prova.  

  

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 –  
“l Copa CHSA Orlando Facada de Adestramento”  

 
 
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: 
25/06/2022 Pônei escola teste A 
 

 
Série Estreante - Categorias: cavaleiro estreante/amador/juvenil /escola 

25/06/2022 Reprise estreante nº 1 edição chsa 2019 - revisada 
 

 
Série Iniciante - Categorias: Infantil/juvenil /amador / escola 

25/06/2022 Reprise iniciante nº 02 (edição CBH 2010) 
 

 
Série Elementar - Categorias: Mini mirim/amador/profissional/escola  

25/06/2022 Reprise elementar nº 02 – edição. 2019/2020 
 

  
Série Preliminar - Categorias: amador/professional/escola 
25/06/2022 Reprise preliminar nº 02 – edição. 2019/2020 
 

 
 Série Preliminar - Categorias: mirim 

25/06/2022 Reprise preliminar nº 02– edição. 2019/2020 
 

 
Série Média I - Categorias: amador/profissional 
25/06/2022 Reprise média I nº 02– edição. 2019/2020 
Série Média II - Categorias: amador/profissional 
25/06/2022 Reprise média II nº 02- edição. 2019 / 2020 
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Série Média II - Categorias: júnior 
25/06/2022 Reprise média II nº 02- edição. 2019/2020 
 

 
Série Forte I - Categorias: Amador / profissional 
25/06/2022 Reprise forte I nº 02 – edição. 2019 / 2020 
 

 
Série Forte I - Categorias: jovem cavaleiro 
25/06/2022 Reprise São Jorge ed. 2009 / atualização 2018 /2020 
 

 
Série Forte II - Categorias: Amador / sênior 
25/06/2022  reprise são Jorge ed. 2009 / atualização 2018    /2020     
  

Série Especial - Categorias: Sênior Top 
25/06/2022  FEI Grande Prêmio ed. 2009 – atualização 2021 

 

 
Categoria: Cavalos Novos 4 anos 
25/06/2022 Fei cavalos novos 4 anos - edição 2015 - atualizado 2017  

 
Categoria: Cavalos Novos 5 anos 

25/06/2022 preliminar cavalos novos 5 anos - edição 2004 - atualizado 2017   
 
Categoria: Cavalos Novos 6 anos 

25/06/2022 preliminar cavalos novos 6 anos - edição 2004 - atualizado 2017   
 

Categoria: Cavalos Novos 7 anos 
25/06/2022 preliminar cavalos novos 7 anos - edição 2004 - atualizado 2017   
REPRISES no portal:  www.cbh.org.br 

 
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. 
 
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.     

 
São Paulo, 04 de junho de 2022 

Diretoria de Adestramento 
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