
 
 
 
 
 
 
 
 

CIRCULAR TÉCNICA Nº 3/2010 
26/03/2010 

 
 
Com a finalidade única de redimir dúvidas aparentemente surgidas entre nossos cavaleiros, 
referente à interferência das modificações introduzidas nas regras estaduais das categorias 
de AMADORES na pontuação no Ranking Gaúcho dos Cavaleiros de Salto, salientamos que 
em nada estas deliberações alteram ou influem nos resultados válidos para as diversas 
categorias do nosso Ranking. O enquadramento dos AMADORES e AMADORES TOP, que 
em princípio se dá pela participação na categoria mais alta no período. Conforme indica a 
tabela abaixo, extraída do Regulamento vigente, pontos são auferidos somente pela 
participação em provas de no máximo 10 cm abaixo da altura padrão das provas de sua 
categoria. Para exemplificar, cavaleiros da categoria Amador Top recebem somente pontos 
referentes a classificações obtidas em provas de no mínimo 1,20m de altura, e os da 
categoria Amador somente por classificações obtidas em provas de no mínimo 1,10m. As 
eventuais participações em provas com alturas menores não creditam pontos. 
 

AMADORES (AM), AMADORES TOP (AMT) E MÁSTER A (MA) 
 

Grupo  Competições 
A  - Prova final individual do CBS 

- Prova final individual do CGS 
B  - Provas 1 + 2 do CBS  

- Provas nacionais e internacionais nas alturas min. de 1,20 m (AM)  
  1,30 m (AMT) e 1,10 m (MA) 
- Provas 1 + 2 do CGS 

 
C 

 - Provas nacionais e internacionais nas alturas min. de 1,10 m (AM)  
  1,20 m (AMT) e 1,00 m (MA) 
- Provas estaduais nas alturas min. de 1,20 m (AM), 1,30 m (AMT)    
  e 1,10 m (MA) 

D  - Provas estaduais nas alturas min. de 1,10 m (AM), 1,20 m (AMT)    
  e 1,00 m (MA) 

 
 
Para maior clareza, estaremos, na revisão 2010 deste regulamento, indicando tabelas 
separadas para cada uma das categorias em questão. 
 
 
Porto Alegre, 26 de março de 2010  
 
Federação Gaúcha dos Esportes Equestres 


