
 

 

DIRETRIZ TÉCNICA 14/2014 
APOIO ÀS EQUIPES GAÚCHAS NOS CAMPEONATOS BRASILEIROS 2014 

A Federação Gaúcha dos Esportes Eqüestres apoiará em 2014 a realização dos 

Campeonatos Gaúchos de Salto e Adestramento para suas diversas categorias, 

qualificando tecnicamente esses concursos e desonerando os cavaleiros. 

Apoiará também, as equipes oficiais que representarão o Rio Grande do Sul nos 

Campeonatos Brasileiros das categorias abaixo relacionadas. As equipes serão 

compostas de até 4  conjuntos na modalidade de salto até três conjuntos na 
modalidade de adestramento. 

O apoio consiste de: 

- Passagem aérea ao cavaleiro entre Porto Alegre e a cidade realizadora do 

campeonato; 

- Hospedagem do cavaleiro (5 diárias no máx.); 

- Taxas de inscrição e estabulagem (limitadas a R$150,-/prova e R$ 300,- 

respetivamente); 

- Um quarto de sela para cada equipe – limitado a R$ 250,-  

- Despesas de passagem, hospedagem e diária para um chefe de equipe  

- Bonés, camiseta pólo, colete para os cavaleiros e manta para os cavalos 

Importante: A utilização do material promocional da FGEE será obrigatório 
para ter direito às vantagens oferecidas. 

Serão incentivadas as seguintes categorias: 

Salto: Mini – Mirim, Pré – Mirim,  Mirim, Pré – Junior , Junior , Young Rider e 
Senior Top; 
 
Adestramento: Mini – Mirim, Mirim, Junior, Young Rider e Senior  

A composição das equipes, que será oficializada pela diretoria da FGEE, seguirá a 

seguinte sistemática: 

 

 



Salto 

- os conjuntos (atleta e cavalo) Campeões e Vice Campeões Gaúchos da 

categoria, do campeonato gaúcho de 2014; 

- o atleta líder do ranking gaúcho dos cavaleiros de salto da categoria ( ranking de 

entradas dos últimos 12 meses)  encerrado no dia 30 do mês anterior a data de 

encerramento das inscrições definitivas ao respectivo Campeonato Brasileiro, com 

cavalo a definir. 

- 2 (dois) conjuntos (atleta e cavalo) subjetivamente definidos pela comissão de 

salto da FGEE 

- Em caso de impedimento de algum conjunto acima, as vagas assim abertas 

serão preenchidas por conjuntos subjetivamente definidos pela comissão de salto 

da FGEE. 

A comissão de salto da FGEE definirá, no mais tardar no ato da inscrição definitiva 

os 4 conjuntos titulares de cada equipe. O quinto conjunto (se houver) poderá 

participar como individual. 

Adestramento 

- os conjuntos (atleta e cavalo) Campeões e Vice Campeões Gaúchos da 

categoria, do campeonato gaúcho 2014. 

- 1 (um) conjunto (atleta e cavalo) subjetivamente definidos pela comissão de 

adestramento  da FGEE 

 

Índice técnico: 

Para fazer jus ao apoio acima descrito, os conjuntos selecionados deverão ter 

obtido os seguintes índices técnicos mínimos: 

Modalidade Salto 

Mini – Mirin, Pré – Mirin e Mirin: 
2 percursos com no máximo  4 pontos perdidos  

Pré – Junior , Junior , Young Rider e Senior Top: 
2 percursos com no máximo  8 pontos perdidos  

Estes índices técnicos devem ser obtidos: 

- Nas 2ª e 3ª prova qualificativa dos respectivos Campeonatos Gaúchos; 

- Em provas oficiais (CSE, CSIe, CSN ou CSI), na altura máxima de sua 

categoria conforme as regras dos respectivos campeonatos brasileiros, desde que 

seus percursos sejam desenhados por desenhadores no mínimo candidatos 

nacionais da lista da CBH. Estas provas podem ter acontecido em locais fora do 



RS. Elas podem ocorrer durante um mesmo evento desde que em dias distintos e 

sobre percursos diferentes. 

O período de validade destes índices técnicos é de 120 dias , ou seja, , eles 

devem ter sido obtidos pelo conjunto, durante o período de 135 dias até 15 dias 

antes do encerramento das inscrições definitivas para o Campeonato Brasileiro em 

questão. 

 

Modalidade Adestramento 

Mini – Mirin, Mirin, Junior, Young Rider e Senior  

Percentual igual ou superior a 58 em duas reprises durante provas oficiais. 

Estes índices técnicos podem e devem ser obtidos: 

-  Nas provas qualificativas dos respectivos Campeonatos Gaúchos; 

- Em provas oficiais  (CSE, CSIe ou CSN), em reprises do seguinte nível mínimo. 

Estas provas podem ter acontecido em locais fora do RS. 

Mini – Mirin:  Elementar 

Mirin : Preliminar 

Junior: Média I 

Young Rider e Sênior: Média II 

O período de validade destes índices técnicos é de 180 dias  ou seja, eles devem 

ter sido obtidos pelo conjunto, durante o período de 195 dias até 15 dias antes do 

encerramento das inscrições definitivas para o Campeonato Brasileiro em questão. 

Importante: Nas modalidades e/ou categorias onde não for possível reunir 

equipes de no mínimo três conjuntos, poderão participar um ou dois conjuntos 

individuais, que terão as mesmas vantagens previstas para os integrantes de 

equipes, desde que tenham igualmente obtido os índices técnicos mínimos. 

Em caso de impedimento de algum conjunto selecionado conforme acima 
pela não obtenção do índice técnico exigido, as vagas assim abertas serão 
preenchidas por conjuntos subjetivamente definidos pela comissão da 
modalidade correspondente. 

Porto Alegre, 15 de junho de 2014. 

 

A Diretoria 


