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A Comissão de Salto da FGEE, reunida ordináriamente em 24 de fevereiro de 2010 com a 
Diretoria da FGEE resolveu: 
 
I – Categorias: 
 
I.a – Provas destinadas à categoria de Jovens Cavaleiros B poderão ser realizadas também 
ao cronômetro ou com desempate ao cronômetro; 
 
I.b – Nas chamadas de provas para as categorias principais (de alto rendimento) estarão 
sempre incluídas as categorias –pré correspondentes: 

Mirim inclui o Pré-Mirim 
Junior inclui o Pré-Junior 

I.c. – Competidores das categorias de “alto rendimento” (Mirim, Junior e Young Rider) 
poderão participar das provas destinadas aos Jovens Cavaleiros, desde que atendida a 
limitação etária de cada um. Assim sendo: 

JC B inclui Mirim 
JC A inclui Mirim e Junior 
JC inclui Mirim, Junior e Young Rider 
JC Top inclui Junior e Young Rider 
Estas junções somente são válidas desde que no evento não haja chamada específica 

para alguma categoria, que neste caso deve ser excluída do grupo correspondente.  
 

 I.d –Para maior facilidade dos Organizadores de Eventos, ficam estabelecidos grupos de 
categorias pré-definidos, que poderão ser utilizados nas chamadas das diversas provas. A 
chamada do grupo, no entanto, indica que a classificação é geral do grupo, sem distinção de 
categoria: 

Grupo A = Mini-Mirins e Mirins – até 1,00m – importante fazer provas de 0,90m 
para este Grupo para incentivo e facilidade de alunos recém saídos das escolas; 

Grupo 1 = Am B + JC B (o que inclui Mirim e Pré Mirim) – até 1,00m 
Grupo 2 = Am A + JC A ( o que inclui Mirim, Pré Mirim, Junior e Pré Junior) –  

até 1,10m 
 Grupo 3 = Am + JC (o que inclui Mirim, Pré Mirim, Junior, Pré Junior e Young Rider) 
- até 1,20m 
 Grupo 4 = Am Top + JC Top (o que inclui Junior, Pré Junior e Young Rider) –  
até 1,30m 
 
I.e.- AMADORES: 
 Disposição temporária – válida para a temporada de 2010: 

Todos competidores AMADORES, assim credenciados pelo “Certificado de Amador” 
regulamentar, poderão participar livremente de competições a partir de 1,20m de altura 
inicial, sem restrições, inclusive aqueles que participam de Grandes Prêmios, Campeonatos, 
etc. Os Comitês Organizadores estão autorizados, e até incentivados a realizarem 
competições reservadas a AMADORES com alturas acima de 1,30m. 

 
Valem, no entanto, as seguintes determinações:  

- Cavaleiros que no ano em curso e/ou anterior (calendário) não participaram de nenhuma 
competição (estadual, nacional ou internacional), com altura inicial acima de 1,30m, 
poderão participar de provas reservadas a AMADORES a partir de 1,10m; 
- Cavaleiros que no ano em curso e/ou anterior (calendário) não participaram de nenhuma 
competição (estadual, nacional ou internacional), com altura inicial acima de 1,20m, 
poderão participar de provas reservadas a AMADORES a partir de 1,00m; 
 
 



 
II. Competições - provas 
 
II.a.  Alternativa de julgamento de prova de duas fases (Art. 274.5.Especial): 
Esta prova terá uma 1ª fase com 5 a 7 obstáculos, julgada sem cronômetro, com tempo 
concedido, e uma segunda fase sobre os obstáculos restantes, num total de 11 a 13 
somando as duas fases, ao cronômetro. Ambas pela Tabela A. Atletas eventualmente 
penalizados na 1ª fase, seja por faltas nos obstáculos, seja por exceder o tempo concedido 
desta 1ª fase, continuarão na 2ª fase. O resultado desta prova será a soma das faltas 
cometidas nas duas fases (nos obstáculos e/ou tempo) e se necessário de acordo com o 
tempo da 2ª fase. 
 
II.b.  Uniforme informal: 

Como alternativa de uniforme a ser usado em competições realizadas em épocas de 
extremo calor, ou ainda em eventos ou dias de competições mais recreativas, poderá ser 
estabelecida, pelo Comitê Organizador,a utilização do “UNIFORME INFORMAL”. Este consiste 
de camiseta “pólo” branca ou de cor clara e lisa sem gravata, culote branco ou bege claro, 
botas pretas, capacete com fixação em 3 pontos. As camisetas poderão ter somente 
logomarcas, quaisquer que sejam, de tamanho que não ultrapasse 10cm²) no bolso 
dianteiro. Inscrições maiores na frente ou nas costas somente as da FGEE. 
A permissão do uso do “Uniforme Informal” será indicada no programa, que o poderá 
permitir para certas provas ou dias ou todo evento. Não desejando usar este uniforme, o 
concorrente poderá usar o uniforme completo com casaca. 
 
II.c.  Cronometragem: 

Em todos Campeonatos Gaúchos e em todos Concursos de Salto Estaduais – CSE’s é 
obrigatória a utilização de Cronometragem Eletrônica com células fotoelétricas e no mínimo 
placar de boa visibilidade para os concorrentes e o público, indicando no mínimo o tempo do 
competidor e a contagem regressiva de início. O equipamento deve possuir impressora para 
registro dos tempos dos concorrentes. O impresso dos tempos deverá ser anexado à ata da 
prova correspondente e faz parte integrante da mesma. 
 
II.d.  Premiação em espécie: 

Fica determinado que em competições oficiais (internacionais, nacionais e estaduais) 
realizadas dentro do estado do Rio Grande do Sul somente poderá ser oferecida premiação 
em espécie em provas com altura inicial de 1,20m ou acima. A distribuição de brindes ou 
presentes de fácil conversão aos classificados nas competições de altura inicial abaixo de 
1,20m é livre, sem a imposição de limites seja de valores seja à quantidade. 
 
III.  Ranking Gaúcho de Cavalos Novos: 
 Será instituído e regulamentado a partir de 1/1/2010 o Ranking de Cavalos Novos 
nas idades de 4, 5, e 6 anos. Haverá pontuação além dos cavalos, para os criadores 
nacionais, para os proprietários e para os garanhões, pais dos produtos classificados. 
Valerão os resultados obtidos exclusivamente em provas reservadas a estas categorias, a 
nível estadual e nacional. 
 
IV. Copa Gerdau: 
  Na Copa Gerdau edição 2010, entre outras regras, será instituída uma contagem de 
pontos para as categorias de AMADORES e de JOVENS CAVALEIROS a serem obtidos em 
todas etapas da temporada de 2010 (na região Metropolitana somente em dois eventos). 
Haverá uma premiação especial ao final da temporada. Lembramos que os AMADORES 
devem atender a todas as determinações regulamentares da categoria, particularmente o 
que se refere ao “Certificado de Amador”. A regulçamentação completa será divulgada nos 
próximos dias. 
 
As medidas, regras e diretrizes acima enumeradas entram em vigor na data de sua 
publicação. Para as regras que tangem os eventos, as mesmas valem para 



programas ainda não aprovados até esta data. Elas serão inseridas nas “Normas 
Gerais para Concursos Hípicos” em sua nova edição a ser publicada ao longo deste 
ano de 2010. 
 


