
ESTE DOCUMENTO CONTÉM 

 Questionário de avaliação de risco da OMS no contexto do COVID-19;

 Medidas e Protocolos adotados COVID-19;

 Programação Técnica Desafio Brasil de Adestramento – Três Pontas – Minas

Gerais.

Dada a atual situação da Covid-19, observe que a aprovação do programa pela CBH 

não deve ser tomada como uma garantia absoluta de que o evento definitivamente 

será realizado. A decisão de realização do evento deve ser tomada pelo Comitê 

Organizador e pela Federação Estadual em estreita consulta com as autoridades de 

Saúde Pública Estadual e Municipal. 

É de responsabilidade de cada participante verificar o status do evento antes de 

planejar sua viagem.

Agosto de 2021 



Federação Hípica de Minas Gerais Data Preenchimento
Responsável no Evento pelas Respostas e Plano 

de Ação para Risco da COVID-19

Desafio Brasil Adestramento 28 e 29 de agosto de 2021 20/09/2021 Carlso Renato Veiga Brito

Risco adicional de COVID-19 para o evento esportivo Sim (1) / Não (0) Pontos

O evento será realizado em um estado que documentou a 

transmissão local ativa do COVID-19 ?
1 1

O evento será realizado em um único local ou em vários locais / 

cidades / estados?

(local único = 0; vários locais = 1) 

0 0

O evento incluirá participantes  (atletas e espectadores) de 

estados que documentaram a transmissão local ativa do COVID-

19 (difusão comunitária)?

Nota: se o evento não envolver público, esclareça nos comentários 

das perguntas relativas aos espectadores na aba "Check list de 

mitigação para COVID-19".

1 1

O evento incluirá um número significativo de participantes 

(atletas, oficiais ou espectadores) do grupo de risco COVID-19 (por 

exemplo, pessoas com mais de 65 anos de idade ou portadores de  

comorbidades)?

0 0

O evento incluirá esportes considerados com maior risco de 

propagação para o COVID-19 (por exemplo, esportes de contato)?
0 0

O evento será realizado em local indoor?

(Sim = 1; Não = 0) 
0 0

2

Avaliação de Risco para COVID-19
As perguntas abaixo permitirão aos C.O. e Entidades de Práticas revisar as considerações adicionais específicas ao esporte e, assim, 

informar a avaliação de risco do COVID-19 associado ao seu Evento. Isso ajudará os C.O. a entender e gerenciar qualquer risco adicional 

do COVID-19.

A avaliação de risco deve ser revisada e reavaliada regularmente durante a fase de planejamento e atualizada imediatamente antes da 

transição para a fase operacional, especialmente à luz da natureza em rápida evolução do surto. Deve-se fazer referência às últimas 

orientações técnicas e relatórios de situação no site da OMS.

A avaliação de risco do COVID-19 associada ao Evento deve ser coordenada e integrada à avaliação de risco nacional, estadual e 

municipal do evento anfitrião para a COVID-19. O responsável por preencher o questionário deve incluir informações das autoridades 

locais de saúde pública, consultar as orientações técnicas mais recentes da OMS e garantir que haja uma avaliação atualizada da 

Responda Sim (1) ou Não (0) as seguintes perguntas para determinar uma pontuação de avaliação de risco que 

incorpore fatores específicos para eventos esportivos

Total COVID-19  pontuação de risco
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Topico Consideração chave

Pontos:

Sim / Concluído (2)

Talvez / Em andamento (1)

Não / Não considerado (0)

Comentários

O C.O. e a equipe responsável foram informados sobre as orientações 

mais recentes disponíveis sobre o surto de COVID-19 (recursos oficiais 

da Web disponíveis na OMS, CDC, ECDC, ONU, autoridades locais de 

saúde pública)?

E o C.O. e a equipe envolvida estão comprometidos em seguir as 

orientações disponíveis?

2

O C.O. está ciente dos relatórios diários locais e globais, fornecidos pela 

OMS ou pelas autoridades locais de saúde pública?
2

O CO e a equipe responsável compreendem os riscos e os meios de 

transmissão do COVID-19, as providencias que os participantes do 

evento podem adotar para limitar a propagação, as melhores práticas 

conhecidas (uso de mascara, higiene das mãos, distanciamento social, 

etc.) e com relação as restrições de viagem adotadas por diferentes 

estados que podem afetar o Evento?

2

Foi desenvolvido um plano  de contingência médica para o COVID-19 

durante o evento?
1

O plano de contingência médica inclui informações sobre como os 

participantes devem interagir com o sistema de saúde do municipio 

anfitrião (por exemplo, número de telefone, equipes médicas e pontos 

de primeiros socorros para o evento, sistema de saúde local)?

1

Existe um Coordenador / Equipe responsavel para combate a surtos de  

COVID-19 no C.O. ou outra estrutura do Evento com funções e 

responsabilidades definidas, coordenando a preparação em saúde e o 

planejamento de açoes contra o surto?

2

A Federação anfitriã ou o CO solicitou apoio da OMS e / ou das 

autoridades locais de saúde pública?
0 Pelo tamanho do evento não se justifica

O CO adquiriu os seguintes suprimentos para ajudar a reduzir o risco de transmissão do COVID-19?	

Equipamento de proteção individual (por exemplo, máscaras, luvas, 

aventais) para o pessoal médico no local.
2

Desinfetante para as mãos, álcool em gel , toalhas descartáveis, 

saboneteiras sem contato e lixos apropriados para descarte seguro de 

materiais higiênicos (por exemplo, lenços,  toalhas descartaveis e 

produtos sanitários) em banheiros e vestiários

2

Desinfetantes para as mãos e álcool para todas as entradas e em todo o 

local
2

Se uma pessoa se sente mal/mostra sintomas de uma infecção respiratória aguda durante o Evento:

Existe um procedimento para os atletas ou espectadores identificarem 

claramente com quem entrar em contato e como fazê-lo se eles ou 

outros participantes do evento se sentirem mal?

2

Existe um protocolo no qual o CO deve entrar em contato no municipio 

sede do evento para relatar casos suspeitos e solicitar testes e 

investigações epidemiológicas?

1

Os serviços de primeiros socorros ou outros serviços médicos no local 

estão equipados para atender pacientes com sintomas respiratórios?
2

Existem salas de isolamento ou unidades móveis de isolamento 

disponíveis no local?
1

Existem instalações médicas indicadas  que atendam pacientes com 

infecção por COVID-19 no municipio anfitrião?
2

Existem serviços de transporte com profissionais médicos treinados 

disponíveis para transportar pacientes críticos com infecções 

respiratórias agudas graves a um hospital ou evacuá-los do evento  

para um pronto atendimento fora do municipio, se necessário?

2

Check list de mitigação para COVID-19
As medidas de mitigação avaliam o esforço e o planejamento atuais para reduzir o risco de propagação da doença de COVID-19 para o evento. Como as medidas 

de mitigação podem reduzir o risco geral de um evento esportivo contribuir para a disseminação do COVID-19, elas devem ser levadas em consideração após a 

avaliação de risco, para obter uma compreensão mais clara do risco geral de transmissão e maior disseminação do COVID- 19, caso o evento seja realizado. 

Juntamente com a pontuação da avaliação de risco, a medida de mitigação contribuirá para a matriz de decisão e influenciará a avaliação do risco geral de 

transmissão e maior disseminação do COVID-19 em relação ao evento.

Compreensão da 

visão geral da 

situação atual 

do COVID-19 

pelo C.O.

Planos de 

preparação e 

resposta a 

emergências em 

eventos

Federação Hípica de Minas Gerais Desafio Brasil Adestramento 28 e 29 de agosto de 2021

Nome Federação: Nome do Evento:
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Topico Consideração chave

Pontos:

Sim / Concluído (2)

Talvez / Em andamento (1)

Não / Não considerado (0)

Comentários

Foi desenvolvido um cronograma de limpeza para garantir que o local 

seja limpo e higienizado?

Devem ser feitas regularmente a limpeza das superfícies (mesa, chão, 

cadeiras, etc) e de qualquer equipamento com desinfetante (antes, 

entre as provas, ou durante caso sejam longas e após o evento).

2

Existem medidas de controle estabelecidas, incluindo verificações de 

temperatura para todos os que ingressarem no local e em rotas de fluxo 

definidas e instalações médicas no local (pontos de primeiros 

socorros)?

(Por favor, especifique nos Comentários o que essas medidas de 

controle incluem)

2

O municipio anfitrião está conduzindo testes de diagnóstico laboratorial 

COVID-19?

(Se sim, especifique nos comentários o tipo de teste de diagnóstico 

COVID-19 usado)

2
Atendimento em SPA com testagem de pacientes 

sintomáticos selecionados pela equipe médica.

O municipio anfitrião possui um plano nacional de prontidão e resposta 

a emergências em saúde pública que pode abordar doenças 

respiratórias graves, incluindo o COVID-19?

2

Existe um acordo preliminar por parte do municipio ou hospital 

credenciado para cuidar de quaisquer casos de COVID-19 relacionados 

ao Evento?

0 Pelo tamanho do evento não se justifica

Se o evento durar 14 dias ou mais, o plano de resposta médica do 

evento inclui recursos e protocolos para gerenciar todas as 

intervenções de saúde pública que seriam necessárias e apoiar as 

autoridades locais de saúde pública se os participantes estiverem 

infectados e tiverem que ficar isolados?

(Se o evento durar menos de 14 dias, marque 0)

0 Não se aplica

Se o evento durar menos de 14 dias, o plano de resposta médica inclui 

protocolos para o CO notificar todos os participantes sobre uma 

possível exposição ao COVID-19 ou se CO tiver o conhecimento de 

algum caso suspeito ou confirmado que compareceu ao evento?

(Se o evento durar 14 dias ou mais, marque 0)

2

Estabelecer um sistema de comunicação, colaboração e coordenação 

entre os setores de saúde e segurança é considerado crucial?
2

Existem processos acordados, claros e de fácil compreensão para 

relatar às partes interessadas multissetoriais externas (incluindo 

autoridades de vigilância, OMS, CDC, ECDC, etc.) e disseminar 

mensagens de comunicação de risco (Mídia)?

1

Existe uma autoridade / organismo de tomada de decisão e um 

procedimento acordado para modificar, restringir, adiar ou cancelar o 

Evento relacionado ao surto de COVID-19 em curso?

2

Existem acertos para ativar um centro estratégico de operações de 

saúde se houver suspeita de casos de COVID-19 em conexão com o 

Evento?

0 Pelo tamanho do evento não se justifica

O CO e a equipe foram submetidos a treinamento e exercícios sobre 

procedimentos de segurança pessoal e medidas de mitigação de 

emergência (incluindo aqueles especificamente listados nesta lista de 

verificação)?

2

Existe uma estratégia de comunicação de risco para o evento em 

relação ao COVID-19?
2

Existe uma pessoa designada para liderar as atividades de mídia e 

encarregada de gerenciar todas as comunicações externas com 

funcionários do governo municipal e estadual e, o público em geral e a 

mídia?

(Se sim, por favor, identifique o porta-voz nos comentários)

2

Há monitoramento de mídias e mídias sociais estabelecidas para que 

sejam capazes de combatêr imediatamente noticias falsas ou rumores?

(Por favor, explique nos comentários quais protocolos existem para 

combate a noticias falsas)

1

Foi criada coordenação com os principais canais oficiais de mídia e 

sites de mídia social, como Twitter, Facebook e Instagram, para que as 

mensagens possam ser coordenadas e auxiliadas pelas plataformas 

para fornecer mensagens direcionadas do. C.O. (incluindo mensagens 

para combater notícias falsas,  rumores e mensagens proativas sobre o 

status do evento esportivo, incluindo eventuais mudanças)?

0 Pelo tamanho do evento não se justifica

Os protocolos de saúde pública sobre os aspectos clínicos do COVID-

19, medidas preventivas, especialmente uso de mascara, práticas de 

higiene das mãos e distanciamento social, foram compartilhados com 

todo o pessoal envolvido no evento, atletas, público e pessoal de 

apoio?

2

Comunicação de 

risco

Conscientização 

da saúde 

pública do 

COVID-19 antes

e durante o 

evento

Coordenação de 

partes 

interessadas e 

parceiros

Comando e 

controle

Planos de

preparação e

resposta a 

emergências em

eventos
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Topico Consideração chave

Pontos:

Sim / Concluído (2)

Talvez / Em andamento (1)

Não / Não considerado (0)

Comentários

Os Atletas, público, oficiais, colaboradores, etc, que façam parte do 

grupo de risco COVID-19 foram devidamente informados para avaliar 

se devem ou nao comparecer ao evento?

2

Os cartazes de propaganda incluem  informações sobre o significado 

das seguintes medidas: quarentena, auto-isolamento e auto-

monitoramento?

0

Existem protocolos de surtos em vigor no caso de uma emergência de saúde pública durante o Evento (ou seja, casos suspeitos e confirmados de COVID-19?

Estes protocolos  incluem financiamento para medidas de mitigação? 0 Pelo tamanho do evento não se justifica

Estes protocolos incluem estoques  de equipamentos (por exemplo, 

equipamentos de proteção individual, etc.)
0 Pelo tamanho do evento não se justifica

Estes protocolos incluem treinamento de pessoal extra? 0 Pelo tamanho do evento não se justifica

Estes protocolos incluem voluntários? 0 Pelo tamanho do evento não se justifica

Haverá exames diários de saúde para atletas / competidores? 0

Os atletas serão separados de outros grupos, como oficiais, equipe de 

apoio e espectadores, para limitar a transmissão?
0

Existem medidas para limitar o compartilhamento de equipamentos, 

garrafas de água, toalhas etc.?
2

Os atletas receberão recipientes fechados para permitir o descarte ou 

armazenamento seguro de todos os materiais higiênicos (por exemplo, 

lenços de papel, toalhas etc.)?

0

O evento terá lugares marcados para todos os espectadores? 2

O assento marcado fornecido permite um distanciamento físico entre 

os espectadores (mínimo de 1,5 metros)?
2

Foram realizadas verificações de saúde antes da viagem em todos os 

atletas para garantir que as comorbidades, medicamentos, alergias, 

etc. subjacentes sejam documentados?

2 NÃO SE APLICA - EVENTO REGIONAL

Preenchido em:

Soma das medidas de mitigação 147 20/09/2021

Responsável Preenchimento:

Carlso Renato Veiga Brito

Conscientização 

da saúde 

pública do 

COVID-19 antes 

e durante o 

evento

Super lotacao  

Pontuação total de mitigação (%) 67

Medidas de 

mitigação 

específicas
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Centro Hípico Vila Boa Vista 
Fazenda Boa Vista, Três Pontas, MG 

Telefone: 35 99971 7076 
carlosrenatovb@gmail.com 

Desafio Brasil válido para Ranking CBH de Adestramento 

Campeonato Mineiro de Adestramento 

Normas do Concurso  

A modalidade do evento é SEM PÚBLICO 

Uso Obrigatório de máscara por todos (funcionários, prestadores de serviço e 

competidores) 

Usar máscaras que cubram o nariz e a boca e substituição das mesmas, conforme 

orientação técnica 

Será disponibilizado álcool gel 70% de uso obrigatório para higienização das 

mãos na entrada do recinto e distribuídos em locais estratégicos 

Ao ingressar o participante deverá se submeter à aferição de temperatura por 

um profissional de saúde junto ao acesso do recinto de todas as pessoas que 

ingressarem, a cada ingresso, a pé ou em qualquer meio de locomoção 



DESAFIO BRASIL DE 

ADESTRAMENTO 

Agosto de 2021
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DESAFIO BRASIL DE 

ADESTRAMENTO 
Campeonato Mineiro de Adestramento 

Fazenda Boa Vista – Três Pontas – MG 

28 de agosto de 2021 

Fazenda Boa Vista, Três Pontas - MG

Dada a atual situação da Covid-19, observe que a aprovação do programa 

pela CBH não deve ser tomada como uma garantia absoluta de que o evento 

definitivamente será realizado. A decisão de realização do evento deve ser 

tomada pelo Comitê Organizador e pela Federação Estadual em estreita 

consulta com as autoridades de Saúde Pública Estadual e Municipal.  

É de responsabilidade de cada participante verificar o status do evento antes 

de planejar sua viagem.
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Evento:     DESAFIO BRASIL DE ADESTRAMENTO 

Local:    Centro Hípico Vila Boa Vista - Fazenda Boa Vista, Três Pontas, MG 

Data:    28 de agosto de 2021 Federação: FHMG 

CONDIÇÕES GERAIS 

Esse evento é regido de acordo com os acordos abaixo listados em sua última edição: 

- Estatutos da CBH;

- Regulamento Geral da CBH;

- Regulamento Veterinário da CBH;

- Caderno de Encargos;

- Regulamento de Adestramento CBH;

- Regulamento Desafio Brasil CBH;

- Política da CBH para Retomada do Hipismo;

- Protocolo de Retorno às Competições com COVID-19 - Evento Hípico;

- Decretos e Recomendações das autoridades competentes da região para o COVID-19.

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

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, 23 de agosto de 2021. 

Gerente Esportivo 

Confederação Brasileira de Hipismo 
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I. - INFORMAÇÕES GERAIS

1. DENOMINAÇÃO DO EVENTO:

Desafio Brasil de Adestramento – Minas Gerais 

Campeonato Mineiro de Adestramento 

Data: 28 de agosto de 2021 

Local: Centro Hípico Vila Boa Vista - Fazenda Boa Vista, Três Pontas, MG 

Telefone: (35) 99971 7076 

E-mail: carlosrenatovb@gmail.com

2. - ENTIDADES ORGANIZADORA:

CBH – Confederação Brasileira de Hipismo 

Rua Sete de setembro, 81, 3º andar – Centro – Rio de Janeiro (RJ) 

Telefone: (21) 2277-9150 

E-mail: cbh@cbh.org.br

FHMG – Federação Hípica de Minas Gerais 

Parque de Exposição, Avenida Amazonas,6020 

Pavilhão das Associações, sala 08, Centro 

Belo Horizonte, MG 

Telefone: (31) 3241 1116 / (31) 99878 1838  

E-mail: secretaria@fhmg.com.br

Centro Hípico Vila Boa Vista 

Fazenda Boa Vista, Três Pontas, MG 

Telefone: (35) 99971 7076 

E-mail: : carlosrenatovb@gmail.com

3. - COMISSÃO ORGANIZADORA:

Presidente de Honra - Presidente da CBH: Sr. João Loyo de Meira Lins 

Presidente de Honra – Sra. Joana Morrison 

Presidente do Concurso – Sr. Carlos Renato Veiga Brito 

Diretor de Adestramento da CBH - Sra. Eliana Torres Azar 

Diretor de Adestramento da FHMG – Sr. Carlos Renato Veiga Brito 

mailto:carlosrenatovb@gmail.com
mailto:cbh@cbh.org.br
mailto:secretaria@fhmg.com.br
mailto:carlosrenatovb@gmail.com
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4. – DIRETORES DO EVENTO:

Sra. Lucineia Coimbra Veiga Brito 

E-mail: centrohipico@vilaboavista.com.br

Telefone: 35 999666082 

5. – SECRETÁRIA DO EVENTO:

Sra. Samira Lamaita 

Telefone: 35 999717076 

E-mail: carlosrenatovb@gmail.com

6. RESPONSÁVEL NO EVENTO PELAS RESPOSTAS E PLANO DE AÇÃO PARA RISCO DA COVID-19

Sr. Carlos Renato Veiga Brito 

II - OFICIAIS DE CONCURSO 

1 - JÚRI DE CAMPO: 

Presidente:  

Sra. Sandra Smith de Oliveira Martins (SP)ID CBH OF0248 

Membro: Cel Marcio Camargo 

Obs.: O quadro acima poderá sofrer alterações conforme necessidades do Evento. 

2. – JUIZ EXTERNO E DELEGADO TÉCNICO

Designado pela da CBH 

3. – JÚRI DE APELAÇÃO:

Será alternado entre os Juízes 

4. – JUIZ DE ARREAMENTO

CEL MARCIO CAMARGO 

5. – VETERINÁRIO DO CONCURSO:

Dra. Adriele Miranda Moreira 

CRMV: 12345 

6. – MÉDICO DO CONCURSO:

A Cargo da organização 

mailto:centrohipico@vilaboavista.com.br
mailto:carlosrenatovb@gmail.com
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7. – FERRADOR DO CONCURSO:

A Cargo da organização 

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

IV III - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECÍFICAS

1. – LOCAL:

O concurso será realizado em pista ao ar livre 

2. - PICADEIRO DE COMPETIÇÃO:

Dimensões: 20m X 60m   / 20X40 

Piso:  Areia  

3. – PICADEIRO DE TREINAMENTO E AQUECIMENTO:

Picadeiro Coberto –30m x 45m – Areia. 

IV. - FACILIDADES OFERECIDAS

1. - CONCORRENTES E CHEFES DE EQUIPES:

Por conta própria. 

2. - TRATADORES E MOTORISTAS:

Por conta própria, devendo trazer colchão, roupa de cama e balde para os animais. 

PARA A ENTRADA DO TRATADOR, SERÁ OBRIGATÓRIO A SUA IDENTIFICAÇÃO, DEVENDO O 

MESMO ESTAR UNIFORMIZADO (UNIFORME DE SUA ENTIDADE). 

3. – CAVALOS:

Por conta dos concorrentes. Os animais ficarão alojados em baias pré-montadas, com 

serragem. 

NORMAS DO CONCURSO 

A modalidade do evento é “SEM PÚBLICO”. 

Uso obrigatório de máscaras por todos (funcionários, prestadores de serviço e 

competidores) - Usar máscaras que cubram o nariz e a boca e substituição das 

mesmas, conforme orientação técnica; 

Será disponibilizado álcool em gel 70% de uso obrigatório para higienização das 

mãos na entrada do recinto e distribuídos em locais estratégicos; 



CBH | PROGRAMA DE ADESTRAMENTO | 2021 | Atualizado em 17 de agosto 

de 2021. 

| 7 

Ao ingressar o participante deverá se submeter à aferição de temperatura por um 

profissional de saúde junto ao acesso do recinto de todas as pessoas que ingressarem, 

a cada ingresso, sem distinção, a pé ou em qualquer meio de locomoção; 

V. – INSCRIÇÕES E ESTABULAGEM:

1.-  INSCRIÇÃO E ESTABULAGEM 

INSCRIÇÕES:  

Todas as inscrições deverão ser enviadas por e-mail de sua Federação/Entidade, para 

carlosrenatovb@gmail.com dentro do prazo preestabelecido.  As inscrições definitivas 

encerram-se impreterivelmente no 24/08/21 

As inscrições definitivas, reservas de estabulagens e quarto de 

sela, encerram-se impreterivelmente no dia 24/08/21 até ás 

17:00 h 

Cada concorrente poderá inscrever-se, em cada série, com até três animais.  O sorteio 

para ordem de entrada será realizado na Secretaria do evento, no dia 27 /08 / 2021 

Somente serão consideradas válidas a inscrição e estabulagem/quarto de sela após 

confirmação do pagamento e recebimento do comprovante de depósito. 

VI – TAXAS E PAGAMENTOS 

INSCRIÇÕES: ESTABULAGEM 

LUCINEIA AP. COIMBRA 

CPF: 050.131.166-19 

BANCO: BRADESCO 

AGÊNCIA: 1386-2  

CONTA POUPANÇA: 1001384-4 

OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO 

(TRANSFERENCIA) DEVERÃO SER ENVIADOS 

PARA: 

CARLOSRENATOVB@GMAIL.COM 

LUCINEIA AP. COIMBRA 

CPF: 050.131.166-19 

BANCO: BRADESCO 

AGÊNCIA: 1386-2  

CONTA POUPANÇA: 1001384-4 

OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO 

(TRANSFERENCIA) DEVERÃO SER ENVIADOS 

PARA: 

CARLOSRENATOVB@GMAIL.COM 

mailto:carlosrenatovb@gmail.com
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SÉRIES INSCRIÇÃO  ESTABULAGEM 

Elementar 

MMR / 

R$ 180,00 R$ 200,00 

Elementar 

AM / PROF 

R$ 180,00 R$ 200,00 

Preliminar 

MR/AM/PROF/ 

R$  180,00 R$  200,00 

Média I 

AM/PROF 

R$  180,00 R$  200,00 

Média II 

AM/PROF/ Junior 

R$  180,00 R$ 200,00 

Forte I  

AM / PROF/ Young Rider 

R$  180,00 R$ 200,00 

2) ESTABULAÇÃO:

As reservas de cocheiras / quarto de sela deverão ser efetuadas, exclusivamente, através 

do e-mail carlosrenatovb@gmail.com constando o nome do animal e a necessidade de 

quarto de sela.  

A estabulação compreenderá o seguinte período: a partir das 08:00h do dia      26/08/2021 

até às 18:00h do dia 30 de agosto de 2021. 

3. – RECURSOS:

O dobro do valor da taxa de inscrição da série considerada. 

4. – FORFAIT SEM AVISO:

Será cobrado o valor da taxa de inscrição da série considerada. 

VII. – PASSAPORTE:

Evento:   CAMPEONATO MINEIRO DE ADESTRAMENTO E DESAFIO BRASIL DE ADESTRAMENTO – 

MINAS GERAIS 

Todos os animais deverão ter seus Passaportes rigorosamente em ordem e em dia. 

Para todas as séries da Federação que está organizando o Desafio Brasil o selo será 

dispensado. 

mailto:carlosrenatovb@gmail.com
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TODOS OS ANIMAIS PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DEVEM ESTAR 

OBRIGATORIAMENTE IDENTIFICADOS COM CHIP. 

Todos os cavaleiros devem ter seu registro CBH (anual) em dia para o Desafio Brasil de 

Adestramento 

Os responsáveis deverão fazer a entrega dos Passaportes à C.O., tão logo que possível, 

afim de que sejam providenciados o exame documental e o Exame Veterinário. Os 

Passaportes serão devolvidos tão logo sejam liberados pela C.O.  

VIII. – ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA E FERRAGEM :

Haverá veterinário e ferrador de plantão, sendo que os custos ficarão por conta dos 

responsáveis pelos animais. 

IX. - CONDIÇÕES SANITÁRIAS DOS ANIMAIS:

Os animais para ingressarem na área do concurso e participarem do evento deverão 

apresentar o teste negativo de AIE e atestado de Vacinas contra Encefalomielite e 

Influenza Equina, dentro dos prazos de validade, fixados no Regulamento Veterinário da 

CBH. Bem como, exame negativo de Mormo e todos os exames exigidos para entrada no 

local do evento. 

X – INSPEÇÃO VETERINÁRIA: 

Proceder-se-á a Inspeção Veterinária, na forma do Regulamento Geral e Regulamento 

Veterinário da Confederação Brasileira de Hipismo.   

A inspeção será realizada no dia 28 de agosto das 7:30h às 8:30h, ao lado do 

picadeiro coberto, no Centro Hípico Vila Boa Vista. 

A ordem de passagem dos animais será por ordem de chegada. 

Todas as pessoas que apresentarem os cavalos na inspeção veterinária devem 

apresenta-los usando capacete. 

OBS: Todos os animais que participarem do evento deverão comparecer 

obrigatoriamente à Inspeção Veterinária, e estar com o chip de identificação. 

Todos os animais participantes do concurso, sem exceção, deverão estar 

microchipados (AGO-20/05/08) 
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XI – EXAME ANTIDOPING: 

Poderá ser realizado exame antidoping. 

XII. - REUNIÃO DE JUÍZES:

Será realizada 20 minutos antes do início da primeira prova. 

XIII. - REUNIÃO TECNICA E DE CHEFES DE EQUIPE:

Local: Salão de Eventos do Picadeiro Coberto 

Hora: Após a inspeção veterinária  

A Organização do Concurso solicita o comparecimento dos Chefes de Equipe à reunião. 

XIV. – PREMIAÇÃO:

 Troféus para os 3 melhores colocados em cada categoria 

Desafio Brasil 

A CBH fará a premiação dos campeões e vice campeões individuais das categoria do 

Desafio Brasil  

Campeonato Mineiro de Adestramento 

A premiação dos campeões e vice campeões do Ranking  Mineiro de Adestramento 2021 

será entregue na cerimonia de confraternização em data a ser marcada pela FHMG 

XV. – DIVERSOS

1. RECLAMAÇÕES 

Reclamações, queixas e apelações só serão levadas em considerações se acompanhadas 

do depósito da taxa fixada no item VI - TAXAS, deste programa. 
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DESAFIO BRASIL  

28 de agosto de 2021 
 

Séries / Categorias Datas Reprises 

   

Série: Pôneis 

Categoria:  PEs -Pônei 

Escola 

28/08/21 - sábado Reprise Ponei Teste B 

   

Série: Iniciante  28/08/21 - sábado Iniciantes ll 

   

Série: Elementar 

Categoria: Mini Mirim  

28/08/21 - sábado 

 

Elementar - Nº 2 

 

   

Série: Elementar   

Categorias: Amador e 

Profissional 

28/08/21 - sábado Elementar - Nº 2 

 

   

Série: Preliminar  

Categorias: Amador e 

Profissional/ MIRIM 

28/08/21- sábado  

Preliminar - nº 2 

   

Série: Média I  

Categorias: Amador e 

Profissional 

28/08/21 - sábado  

Média I - nº 2 

   

Série: Média II 

Categorias: Junior 

28/08/21 - sábado 
 

Média II - nº 2 

   

Série: Média II 

Categorias: Amador, 

Profissional 

28/08/21 - sábado 
 

Média II - nº 2 
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Série Forte I 

Categorias: Amador, 

Profissional e Young 

Rider 

28/08/21 - sábado 
Forte I - nº 2 

   

Série: Amador Top 

Categoria: Amador Top 

28/08/21 - sábado 
Competição FEI Prix St. George 2009  

 

 

Série  Senior (small tour) 

forte II 

28/08/21 - sábado 
FEI Prix St. Georges 

 

Serie Senior (Medium 

Tour)Intermediaria 

28/08/21 - sábado 
FEI Intermediate A 

 

Série: Sénior (Big Tour) 

ESPECIAL 

28/08/21 - sábado 
Grand Prix 

 

 

  
 

Série: Cavalos Novos 

Categoria: 04 anos 

28/08/21 - sábado 
FEI Cavalos Novos 4 anos  

 

   

Série: Cavalos Novos 

Categoria: 05 anos 

28/08/21 - sábado  FEI Cavalos Novos 5 anos Preliminar  
 

 

 

Série: Cavalos Novos 

Categoria: 06 anos 

28/08/21 - sábado 
FEI Cavalos Novos 6 anos Preliminar  

 

   

Série: Cavalos Novos  

Categoria: 07 anos  

28/08/21 - sábado 
FEI  Cavalos novos 7 anos Preliminar  

 

  
 

Cavalos 04 anos – animais nascidos entre 01/08/2016 e 31/07/2017  

Cavalos 05 anos – animais nascidos entre 01/08/2015 e 31/07/2016  

Cavalos 06 anos – animais nascidos entre 01/08/2014 e 31/07/2015  

Cavalos 07 anos – animais nascidos entre 01/08/2013 e 31/07/2014  

Será concedida a carência de 6 meses na idade dos cavalos novos. 

  

QUADRO IDADE DOS CAVALOS NOVOS - 2021 
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Dia 29/08/21 Domingo: 

Clínica: 16 conjuntos, sendo 8 conjuntos com cada juiz.  16 melhores percentuais do 

primeiro dia (1º classificado de cada categoria, vagas restantes para os melhores 

percentuais no geral). 

IMPORTANTE 

Conforme a TAC N° 36.0522.0000049/2012-7 do Ministério Público do Estado de São 

Paulo, o uso do capacete é obrigatório para todas as categorias, tanto, na distensão 

quanto em provas. 
 

1.  DADOS PARA EMISSÃO DE GTA 

No Campo 12 Destino:  

Local Vila Boa Vista - Fazenda Boa Vista 

Três Pontas MG - Cep: 37190-000 

CNPJ.: 00808769/0001-30 

Código do Estabelecimento: 31694060001 

CÓDIGO DE EMISSÃO DE GTA: Será liberado pelo IMA (Instituto Mineiro de 

Agropecuária) 30 dias antecedentes ao evento 

No Campo 13:  Finalidade 

Finalidade para o Evento – colocar provas Esportivas 

Não se esquecer dos exames de AIE e Mormo Obrigatórios 

Obs.  (O prazo de validade dos exames não poderá vencer no evento) 

Atestado de Vacinação contra Influenza (dentro do prazo de um ano da última - vacinação). 

Atestado de Sanidade, emitido pelo Veterinário. 

IMPORTANTE :  Não será permitido o desembarque dos animais , se não estiverem com 

toda a documentação exigida acima e com o GTA emitido corretamente. 
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