CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HIPISMO

Critérios de seleção de cavaleiros para as competições
internacionais qualificatórias
CPEDI3* Arruda dos Vinhos, Portugal – 09 a 11 de dezembro de 2011
CPEDI3* Sant Marti de Vell, Espanha – 27 a 29 de janeiro de 2012
Visando a participação do Brasil nos campeonatos internacionais supracitados, que
integram o sistema qualificatório para os Jogos Paraolímpicos Londres 2012; a
Diretoria de Paraequestre da CBH vem por meio desta divulgar os critérios de
composição da Seleção Brasileira que participará das citadas competições.
I – Da quantidade de conjuntos
A equipe brasileira, representante da CBH, em cada uma das competições, será
composta por 3 conjuntos (num total de seis cavaleiros diferentes) que serão definidos
pelos critérios a seguir.
II – Elegibilidade
Os cavaleiros e amazonas deverão obrigatoriamente participar da Copa Brasil de
Adestramento Paraequestre, a ser realizado em Brasília, de 14 a 16 de outubro de
2011 e obter percentual mínimo de 64%, nas provas Team Test ou Individual.
III - Critérios Objetivos – 6 vagas
Para fins de formação das equipes brasileiras, em ambas as competições, as seis
vagas objetivas serão destinadas aos atletas que obtiverem os seis maiores
percentuais, dentre todos os graus, nas provas Team Test ou Individual, na
supracitada Copa Brasil.
IV – Convocação
Para o CPEDI3* Sant Marti de Vell, serão convocados os atletas colocados entre a 1ª
e a 3ª posições, de acordo com o critério anterior.
Para o CPEDI3* Arruda dos Vinhos, serão convocados os atletas colocados entre a 4ª
e a 6ª posições, de acordo com o critério anterior.
V - Empate
Em caso de empate para a definição dos integrantes da equipe pelo critério objetivo,
será convocado o cavaleiro/amazonas que tiver obtido a maior soma entre os
percentuais das provas Team Test e Individual. Se persistir o empate, será convocado
o atleta com maior percentual na prova estilo livre.
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VII – Casos Omissos
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Técnica da CBH, a saber:
1 – Luiz Roberto Giugni
2 – Luiz Rocco
3 – Marcela Parsons
4 – Francisco Glicério
5 – Arnaldo Conde Filho

Marcela Parsons
Diretora de Paraequestre
Confederação Brasileira de Hipismo
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