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Relatório Técnico e Resultado do Campeonato Brasileiro de 
Escolas 
 
Caros Presidentes de todas as Federações filiadas a 
Confederação Brasileira  de Hipismo, após "Analise 
Comparativa" das inscrições dos Campeonatos Brasileiros de 
Escolas de 2009 e 2010 venho agora expor: 
  
Quatorze dos cento e vinte concorrentes inscritos na 
Competição foram considerados irregulares , no entanto por um 
descuido dos Juízes e Oficiais,dois deles tiveram suas 
eliminações divulgadas somente no ultimo dia (Domingo) e um 
inexplicavelmente continuou na Competição até o final.Passo 
então a detalhar: 
  
O Cavaleiro Rodrigo Ferreira de Souza da FPH por "Falha 
Grave"; embora irregular foi mantido na Competição até sagrar-
se Vice Campeão (individual) e terceiro lugar por Equipes na 
Categoria 0,90 m. 
  
As Amazonas Giovana Cato Quadros e Franciele Oliarte da 
FPH , tiveram suas eliminações anunciadas também no 
Domingo,sendo que no Sábado, Franciele sagrou-se Campeã 
por Equipes na Categoria 0,80 m e Giovana terceira colocada 
por Equipes na Categoria 0,90 m.  
  
Portanto, na qualidade de Diretor Técnico da CBH entendo ser 
de "Justiça" a Anulação dos resultados obtidos por estes Atletas 
e os Títulos repassados aos classificados subseqüentes, pois, se 
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a decisão Tomada pelos Juízes ainda que tardia foi a de 
"Eliminação"  a mesma deve ter "Caráter Retroativo",afinal o 
Campeonato em sua forma total, não havia 
terminado.Considerei também a possibilidade de anulação do 
campeonato, face as inúmeras irregularidades verificadas 
através da leitura dos "Relatórios Técnicos" a mim 
enviados;mas esta não me pareceu ser a atitude mais correta, 
visto que a maioria dos concorrentes estava dentro do 
regulamento da competição. 
  
Dois fatos me chamaram a atenção no que considerei como 
"Falhas Graves" de conduta por parte de alguns responsáveis de 
atletas no Campeonato: 
 
Primeiro,o caso do Cavaleiro Rodrigo Ferreira de Souza que 
teve o irmão eliminado da competição, logo no primeiro dia e 
ele mesmo estando em condição também irregular,continuou na 
competição, por omissão que conclui ser de seu "Responsável". 
  
O segundo caso: o pai das atletas Carolina e Isabela Egger 
Hartmann de Oliveira teve uma atitude inusitada em razão da 
retirada das mesmas: " amarrou-se na entrada da pista 
interditando a competição por mais ou menos quarenta minutos, 
usando de intimidação e palavras grosseiras contra a Sra. 
Clarisse Mariante Ramos da Silva - comissária de pista.   
 
Este Sr. receberá uma carta de advertência para  que tal fato não 
se repita. 
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Finalizando, causou-me estranheza o total desconhecimento do 
regulamento do referido campeonato por parte das Federações 
envolvidas neste emaranhado de irregularidades constatadas. 
 
 
Atletas irregulares no campeonato e suas respectivas federações 
 
FPH- Franciele Oliarte,Bruno Ferreira de Souza,Rodrigo 
Ferreira de Souza,Giovana Cato Quadros, 
  
FCH- Elisa Carolina Lermen,Carolina Z.Nicolazzi,Mariana 
Prandini,Helena Volani,Vitoria Ferrari Fernandes,Esther Jessica 
Hostert 
  
FPRH- Carolina Egger H.de Oliveira,Isabela Egger H. de 
Oliveira,Gabriele Cristine Fisher da Silva,Giulia Morales da 
Silva Beltrão   
  
  
Desde já agradecendo a atenção: 
  
 
Sergio Rodrigues 
Diretoria Técnica  
   
 
 


