CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HIPISMO

JOGOS PARAOLÍMPICOS LONDRES 2012 – PARAEQUESTRE
CRITÉRIOS PARA CONVOCAÇÃO DA EQUIPE BRASILEIRA
ALOCAÇÃO DAS
VAGAS

As
vagas
serão
alocadas
ao
Comitê
Paraolímpico
Brasileiro
–
CPB,
não
individualmente ao atleta, em quantidade a ser
informada
pela
Federação
Eqüestre
Internacional – FEI em 12 de março de 2012,
de acordo com o Guia de Qualificação para os
Jogos Paraolímpicos de Londres 2012,
publicado
pelo
Comitê
Paraolímpico
Internacional.
A definição da utilização das vagas se dará por
critérios estabelecidos neste documento pela
Diretoria de Paraequestre da Confederação
Brasileira de Hipismo - CBH.

ELEGIBILIDADES DOS
ATLETAS

Para ser elegível para seleção pela CBH, e
consequentemente pelo CPB, o atleta deve ter
atingido pelo menos 60% de pontuação numa
Competição FEI CPEDI 3*, entre 1º de janeiro
de 2010 e 08 de abril de 2012.

INSCRIÇÃO MÁXIMA
POR CPN

Um Comitê Paraolímpico Nacional - CPN pode
inscrever no máximo (3) três atletas em cada
grau.
Um CPN pode inscrever no máximo uma
equipe na competição por equipes. Uma
equipe é composta de no máximo quatro (4)
atletas qualificados e um mínimo de três (3)
atletas qualificados. As equipes devem incluir
pelos menos um atleta qualificado de Grau Ia,
Grau Ib ou Grau II.
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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HIPISMO

PRINCÍPIOS DO SISTEMA DE CONVOCAÇÃO DA EQUIPE BRASILEIRA
MÉTODO

QUALIFICAÇÃO

VAGAS

PARTICIPAÇÃO
EM
COMPETIÇÕES
VÁLIDAS PELO
FEI PARAEQUESTRIAN
DRESSAGE
PARALYMPIC
RANKING

Serão
convocados
os
atletas
brasileiros
elegíveis
com
maior
percentual, nas provas de Team Test
ou Individual,
em uma competição
CPEDI3* ou superior, no período de
1º novembro de 2010 a 31 de janeiro
de 2012, data em que se encerram as
competições válidas pelo ranking
paraolímpico FEI (Paralympic Ranking
Lists), dentre todos os graus.

Quantidade
total de vagas
alocadas ao
Brasil, menos
uma (1).

CAMPEONATO
INTERNACIONAL
CPEDI 3* - 05 a 08
de ABRIL de 2012
(Brasília-DF)

Será convocado o atleta brasileiro
elegíveis com maior percentual, nas
provas de Team Test ou Individual,
em uma competição CPEDI3*, desde
que obtenha um percentual mínimo de
64%.

Uma (1) vaga.

Caso apenas
uma vaga seja
alocada ao
País, esta será
definida
diretamente por
este método.

Caso nenhum
atleta se
qualifique por
este método, a
vaga alocada
será preenchida
pelo melhor
atleta ainda não
qualificado,
utilizando-se o
método anterior.
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