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CIRCUITO HERMÈS YOUNG TALENT 2018 
 
 
A  CBH  realizará  durante  o  ano  de  2018  o  CIRCUITO  HERMÈS  
YOUNG TALENT, obedecendo à seguinte Regulamentação: 
 
Poderão  participar  do  Circuito,  cavaleiros  e  amazonas,  brasileiros,  
que representam o Brasil e que tenham a idade entre 16 e 25 anos, 
tendo como base o início do ano em que completem 16 anos até o final 
do ano em que completem 25 anos. 
 
O  Circuito  será  realizado  em  04  (quatro)  Etapas,  sem descarte, 
conforme  descriminado abaixo: 
 
- 15 a 18 de março - CSN Open – SP 
 
- 09 a 13 de maio  – CSN D’Maio CHSA – SP  
 
- 31 de maio a 03 de junho – CSN Copa São Paulo – SP  
 
- FINAL – 26 a 30 de setembro – CSI-W Indoor – SP 
 
 
Em cada uma das etapas será indicada no programa, 01 (uma) prova 
de 1,40m válida  para  o  circuito.  Todos  os  cavaleiros/amazonas  
estarão  sujeitos  à regulamentação de participação nestas provas 
conforme o programa de cada Concurso. 
Na Etapa Final o Comitê Organizador poderá convidar até 10 (dez) 
conjuntos para a prova válida, seguindo a classificação do Circuito 
naquela data. 
 
 
A Contagem de pontos do Circuito será pela Tabela da Copa do 
Mundo (cheia) conforme consta do regulamento do Ranking Brasileiro 
de Cavaleiros de Salto 2018.  
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Em caso de empate no Resultado Final, prevalecerá o melhor 

resultado da última etapa. 

A Etapa FINAL terá uma bonificação de 50%. 

Cada  cavaleiro  poderá  participar  com  02  (dois)  cavalos,  desde  

que  o regulamento  da  Prova  permita,  onde  serão  computados  os  

pontos  do  seu melhor resultado, porém o resultado do seu 2º cavalo, 

será EXPURGADO. Todos os Cavaleiros/Amazonas que desejarem 

participar do Circuito, deverão 

fazer seu cadastro através do e-mail valdir@cbh.org.br . 

 
O cadastro deverá ter as seguintes informações: 

 

Nome completo:_______________________________________ 

Data de Nascimento:  ____/ ____/____   

Endereço Completo: ___________________________________ 

Email: ________________________________________________ 

Telefone:  ( __ ) ______________________   

Entidade:______________________________________________ 

 

Obrigatório o envio por e-mail do documento digitalizado da Identidade 

ou Carteira de Motorista. 

 

Cadastros  que  não  estiverem  completos  não  serão  considerados  

para  a pontuação.  
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PREMIAÇÃO CIRCUITO HERMÈS 2018 
 
 
A premiação do circuito oferecida pela Hermès será a seguinte: 
 
1º Lugar – Capa HERMÈS 
 
- 10 dias de treinamento e provas com o cavaleiro Rodrigo Pessoa 
durante o Winter Equestrian Festival com cavalo selecionado pelo 
mesmo e com todas as despesas pagas. 
 
- 02 ingressos para o CSI Saut HERMÈS 2019 - Paris 
 
 
2º Lugar – Capa HERMÈS 
 
3º Lugar -  Capa HERMÈS 
 
 
 
Na hipótese de dúvida na interpretação e aplicação deste regulamento 
ou nos casos omissos, caberá a CBH definir o critério a ser utilizado. 
 
 
 
 
 
 
 
Diretoria de Salto                  Coordenador das Categorias de Base 
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