CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HIPISMO

Critérios de seleção de cavaleiros para as competições
internacionais qualificatórias (de janeiro a julho de 2011 )
para os Jogos Paraolímpicos Londres 2012
Visando a participação do Brasil nos campeonatos internacionais que ocorrerão entre
1º de janeiro a 26 de junho de 2011, que integram o sistema qualificatório para os
Jogos Paraolímpicos Londres 2012; a Diretoria de Equitação Especial 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, será composta por 4 conjuntos que serão
definidos pelos critérios a seguir.
II – Elegibilidade
Os cavaleiros e amazonas deverão obrigatoriamente participar do Campeonato
Brasileiro de Adestramento Paraequestre a ser realizado em Brasília de 25 a 27 de
março de 2011.
III – Período de vigência
O presente critério tem efeito para as competições internacionais que serão realizadas
entre 1º de janeiro a 31 de julho de 2011 (vide calendário tentativo abaixo). Para as
competições internacionais de 1º de agosto a 31 de dezembro de 2011, outro critério
de seleção será publicado posteriormente.
IV - Critérios Objetivos – 3 vagas
Para fins de formação da equipe, as três vagas objetivas serão destinadas aos atletas
que obtiverem os três melhores resultados, dentre todos os graus, da prova Individual
(2º dia de competição) do supracitado campeonato brasileiro.
Os atletas deverão ter um percentual mínimo de 64% na prova individual para serem
considerados elegíveis para formação da equipe.
V - Empate
Em caso de empate para a definição dos integrantes da equipe pelo critério objetivo,
será convocado o cavaleiro/amazonas que tiver obtido o maior percentual na prova
estilo livre.
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VI – Critério subjetivo – 1 vaga
Para fins de formação da equipe, a vaga subjetiva será destinada ao atleta definido
pela Comissão técnica da CBH abaixo nominada:
Luiz Roberto Giugni
Luiz Rocco
Marcela Frias Pimentel
Arnaldo Conde Filho
Olivia Sikorski
VII – Casos Omissos
Os casos omissos serão resolvidos pela supracitada Comissão Técnica da CBH.

Calendário tentativo para a Seleção Brasileira de Adestramento Para-equestre
01/01/2011 a 31/07/2011
Cidade
Deauville
Mulhouse
Slagelse

País
FRA
FRA
DEN

Data
15/04 a 17/04/2011
17/06 a 19/06/2011
24/06 a 26/06/2011

Categoria
CPEDI3*
CPEDI3*
CPEDI3*

* O planejamento acima foi baseado na estimativa de recursos oriundos da Lei 10.264/01 repassados
pelo Comitê Paraolímpico Brasileiro – CPB. No caso dos recursos financeiros não serem suficientes, a
participação na competição em Slagelse será cancelada.

Marcela Frias Pimentel
Diretora de Equitação Especial
Confederação Brasileira de Hipismo

Rua 7 de Setembro, nº 81/3º Andar - Centro - Rio de Janeiro – RJ – Cep: 20050-005
Tel.: (55 - 21) 2253 9492 – Fax: (55 – 21) 2221 8280
e-mail: cbh@cbh.org.br
Home Page: www.cbh.org.br

