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Critério de Seleção da Equipe de Adestramento para os Jogos Pan Americanos 2011 - 
Guadalara – Mécico - 14 a 30 de outubro 2011 
 
A Confederação Brasileira de Hipismo estabelece o critério abaixo, visando a selecionar e 
orientar os conjuntos que integrarão a Equipe Brasileira de Adestramento, nos Jogos Pan 
Americanos a serem realizados em Guadalajara (MEX), no período de 14 a 30 de outubro de 
2011. 
 
O presente critério é válido para os conjuntos que estiverem competindo no Brasil 
e/ou exterior. 
 
I - Critério Objetivo 
- Três conjuntos serão selecionados pelo critério objetivo, dentre os candidatos 
que obtiverem a maior somatória de percentuais finais, resultante da participação em 4 CDI’s 
3*. 
 
Apenas um Concurso será computado em 2010 ,o de melhor resultado obtido a partir de 1º de 
novembro de 2010 e, todos os demais em 2011, sendo que, o último  
obrigatoriamente, deverá ocorrer no período de 60 dias que antecede a seleção da 
equipe pela Comissão Selecionadora, em 31 de julho de 2011. 
 
1.Período de qualificação – Início: 1º Novembro de 2010 
Término: 31 de julho de 2011 
2. Fórmula de pontuação 
 
Para efeito de classificação final, serão considerados apenas os 3 (três) 
resultados finais de maior percentual (média percentual dos 5 juízes), obtidos na 
Reprise São Jorge, em pelo menos, 4 CDI’s 3*. 
 
Todos os candidatos que estiverem disputando as três vagas objetivas para a formação da equipe 
brasileira deverão, a partir de 1º de janeiro de 2011, participar obrigatoriamente, das três provas 
constitutivas do CDI, ou seja, São Jorge, Intermediária I e Estilo Livre Intermediária I. 
 
Os três primeiros classificados estarão selecionados e serão indicados pela Comissão 
Selecionadora ao Técnico da Equipe Brasileira, designado pela Confederação Brasileira de 
Hipismo. 
 
Os três conjuntos classificados pelo critério objetivo deverão cumprir, rigorosamente ,o 
programa de trabalho estipulado pelo Técnico da Equipe Brasileira. 
 
3. Datas das provas seletivas a serem realizadas no Brasil: 
 
24 a 27 Mar -CDI 3* Prêmio Cavalo Lusitano- São Paulo 
08 a 10 Abr - CDI 3* Oi/Serra e Mar - Rio de Janeiro 
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13 a 15 Mai - CDI 3* AMIL- São Paulo 
26 a 29 Mai - CDI 3* São Paulo - São Paulo 
03 a 05 Jun -  CDI 3* Oi/ Serra e Mar - São Paulo 
29 a 31  Jul -  CDI 3* CBH - São Paulo 
 
4. Critérios de desempate 
 
Em caso de empate, será melhor classificado o que tiver obtido o maior número de pontos na 
somatória dos Graus de Conjunto das provas consideradas, ao longo do processo seletivo. 
 
5. Índice Técnico 
 
Fica estabelecido um índice técnico mínimo de 64% na média final de cada prova 
seletiva. 
 
II- Critério Subjetivo 
 
-Um conjunto poderá ser selecionado pela Comissão Selecionadora pelo critério 
subjetivo , em função de resultados técnicos de relevância, obtidos em CDI’s, na 
reprise São Jorge e não enquadrados na sistemática supra–citada, pelo o critério 
objetivo. 
 
III- Disposições Gerais 
 
Os conjuntos selecionados , tanto pelo critério objetivo, como pelo critério 
subjetivo, deverão comprometer-se, através de documento firmado junto à CBH, a 
participar dos treinamentos e verificações com o Técnico da Equipe designado pela CBH, até a 
nomeação da equipe titular pelo referido Técnico. 
 
 
Os conjuntos que estiverem competindo no exterior estarão sujeitos aos mesmos critérios de 
avaliação e seleção e,uma vez selecionados,deverão participar das verificações e treinamentos 
nos locais onde estiverem domiciliados.  
 
Caberá a Comissão Selecionadora, presidida pelo Presidente da CBH e pelos seus Diretores 
Técnico e de Adestramento, encaminhar tanto os conjuntos classificados pelo critério objetivo , 
quanto o conjunto indicado pelo critério subjetivo ao Técnico da Equipe Brasileira. 
 
Para que os animais selecionados sejam confirmados na Equipe,validando a participação do 
conjunto selecionado, os mesmos deverão ser submetidos à avaliação física e eventuais exames 
complementares, solicitados pelo Veterinário indicado pela CBH. 
 
É de responsabilidade do Técnico da CBH a indicação dos componentes da Equipe Titular bem 
como do Conjunto Reserva, dentre os quatro selecionados. 
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Caso os conjuntos vencedores das seletivas não atinjam o índice técnico estabelecido no item 5 
acima, desistam da vaga ou sejam excluídos por problemas veterinários ou de qualquer outra 
origem as eventuais vagas serão revertidas ao critério subjetivo. 
 
A Comissão Selecionadora tem amplos poderes para dirimir dúvidas e resolver casos omissos. 
 
Comissão Selecionadora 
Presidente da CBH 
Diretor de Adestramento/ CBH 
Diretor Técnico/ CBH 
 
Rio de Janeiro, 14 de março de 2011 


