
REUNIÃO COMISSÃO D E  ATLETAS 
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Data: 12/09/2022 ! Horário: 19:00
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Local: Remoto Plataforma Zoom - 
https://us02web.zoom.us/j/86908901887?pwd=UU1SclJRUGtZektJUEswYVdHK3gxUT09 

PARTICIPANTES 

Membros_da Comissão de Atletas Convidados 

Ordem Alfabética: 
1. Bianca Matarazzo Affonso Ferreira (Salto)
2. Flamarion Pereira da Silva (Paraequestre) 
3. Ivo Roza da Silva Filho (Salto) C.A. 
4. João Leonel Antocheski (enduro)
5. Sarah Waddell (Adestramento)
6. Vinicius Miranda da Costa (Adestramento)

Ordem Alfabética: 

PAUTA 

1. Explanação sobre as modalidades.

ATA- 
12/09/22 

Na reunião : 

1 – Adestramento:  

Segundo os representantes Sarah e Vinicius a comunidade tem se reportado a ambos de forma positiva, e que o 

diretor da modalidade Sergio de Fiori é aberto a comentários.  

2 – Paraequestre: 

Flamarion, reclamou da prova que houve em Tatuí, que a prova aconteceu as 8:00 da manha sem publico.  

Pontuou que o Rio de Janeiro não tem atletas no Para, e que não faz sentido fazer a prova lá. A Sarah levantou 

alguns pontos explicando ao Flamarion o motivo da prova ser cedo em Tatuí , foi em um horário mais tranqüilo e 

não tão quente. A Sarah também pontuou que o Brasileiro será no Rio para ser realizado em conjunto com o 

brasileiro de adestramento para melhorar o nível de estrutura com uma redução de valores.  
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Atletas sugerem que no adestramento e paraequestre, exista isenção de selo, estabulagem e ajuda no transporte  

para atletas de outros estados. 

Pedido do Flamarion para maior entendimento da diretoria da modalidade. 

3 – Enduro: 

João Leonel, breve explanação sobre a modalidade, a dificuldade das trilhas longas. Provas que não se pagam em 

estrutura, com inscrições caras, e capas e selos FEI. Boa comunicação com a CBH, criticas a organização da festa da 

CBH. 

4- Salto : 

Bianca, coloca duvidas sobre as mudanças de regulamento para 2023, sobre o processo de aprovação no CA. 

Sugestões de atletas no regulamento. Ivo solicita que os programas passem pelos atletas antes da aprovação.

Próxima reunião trimestral marcada para dia 05 de dezembro de 2022.  

            Rio de Janeiro,  12 de setembro de 2022. 

             Ivo Roza Filho –  
             Presidente da Comissão de atletas 
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