CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HIPISMO
Comunicado nº 01 de 2019 - Adestramento
Documentação necessária para participação em concursos de Adestramento.
Desafio Brasil
O conjunto deve estar filiado a uma Federação Estadual e à CBH;
Inscrição na prova;
Passaporte do cavalo com resenha completa, vacinas e exames de AIE e Mormo válidos;
Valor Passaporte - R$187,00
Registro cavaleiro CBH - R$ 80,00 (anual)
Concurso de Adestramento Nacional – CAN
O conjunto deve estar filiado a uma Federação Estadual e à CBH;
Inscrição na prova;
Passaporte do cavalo com resenha completa, vacinas, exame de AIE e Mormo válidos;
Valor do Passaporte - R$187,00;
Registro anual do cavaleiro CBH - R$80,00;
Selo CBH R$ 771,00 válido por 1 ano. (a título de incentivo estão dispensados do pagamento
do selo conjuntos da Federação organizadora do evento nas séries Pônei, Mini Mirim , Mirim,
Elementar, Preliminar e Cavalos Novos).
CDI 2* (CDIs previstos para o ano de 2019 no Brasil)
Além das exigências acima;
FEI ID cavaleiro - R$139,00;
FEI ID cavalo - R$139,00;
Taxa EADCMP (taxa doping randômico cobrada pela FEI no valor de 18 francos suíços +
34% taxa envio internacional) – deve ser paga junto com a inscrição;
*Conjuntos JR, YR e CDI2* não precisam Capa FEI.
CDI3*
Além das exigências acima;
Capa ou selo FEI - R$1.517,00 + R$70,00 Sedex);
Taxa EADCMP (taxa doping randômico cobrada pela FEI no valor de 30 francos suíços + 34%
taxa envio internacional) – Deve ser paga junto com a inscrição.
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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HIPISMO
Cavaleiros competindo no exterior
Cavaleiros competindo no exterior por temporada devem pagar a licença CBH no valor
R$1.302,00 (licença internacional).
Cavaleiros sem Federação (Federações suspensas) devem pagar a filiação CBH R$ 771,00

Ranking CBH de Adestramento
São válidas para contagem de ranking da CBH as provas do Desafio Brasil, CAN, CBA e Taça
Brasil e CDI com a diferenciação de pontuação de acordo com o regulamento.
Atletas que não estiverem com o cadastro CBH 2019 (Anuidade CBH válida), não poderão
efetivar suas inscrições para participar de provas oficiais do calendário de Adestramento da
Confederação Brasileira de Hipismo.
Para tramitar essa documentação acesse: www.cbh.org.br /portal de serviços.
Dúvidas favor entrar em contato com Luiz ou Luciano, e-mail luiz@cbh.org.br ou no telefone
(21) 2277.9150.

Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2019.

Diretoria de Adestramento CBH.
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