
DIRETRIZ TÉCNICA 03

Idades e participação de cavalos novos

O artigo 210.6 do regulamento de salto da CBH define as idades mínimas dos cavalos para 

participarem de provas das diversas categorias, e importante, define no item 6.7. 

determinação das idades para esta finalidade:

6.7. A idade dos Cavalos será contada da mesma maneira que a dos 

concorrentes, pelo Ano de seu nascimento. Para as provas específicas dos 

Cavalos Novos ficam mantidas as regras vigentes por idade / 

Destaque-se que esta sistemática é válida para 

específicas para Cavalos Novos. 

Em função da aplicação destas regras, cavalos com idades de 4 e 5 anos não dispõe de 

competições, exceto das específicas para 

A fim de possibilitar que estes animais também possam competir, 

carreira esportiva, a FGEE está autorizando a partir desta data, que cavalos das idades de 4 e 5 

anos (idade determinada conforme o artigo 210.6.7. 

estaduais, participem em provas outras que não somente as de sua

novos”, limitada às alturas máximas de suas categorias 

A apresentação de cavalos novos, 

categorias Pré-Junior e/ou Junior em diante (a pa

idade). 
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DIRETRIZ TÉCNICA 03/2017 

Idades e participação de cavalos novos 

 

do regulamento de salto da CBH define as idades mínimas dos cavalos para 

participarem de provas das diversas categorias, e importante, define no item 6.7. 

determinação das idades para esta finalidade: 

6.7. A idade dos Cavalos será contada da mesma maneira que a dos 

concorrentes, pelo Ano de seu nascimento. Para as provas específicas dos 

Cavalos Novos ficam mantidas as regras vigentes por idade / 

se que esta sistemática é válida para TODAS CATEGORIAS, exceto para as provas 

Em função da aplicação destas regras, cavalos com idades de 4 e 5 anos não dispõe de 

as específicas para cavalos novos. 

A fim de possibilitar que estes animais também possam competir, e serem 

a FGEE está autorizando a partir desta data, que cavalos das idades de 4 e 5 

anos (idade determinada conforme o artigo 210.6.7. acima), exclusivamente em competições 

outras que não somente as de suas categorias

alturas máximas de suas categorias – 4 anos = 1,00m e 5 anos = 1,10m. 

 em provas estaduais, poderá ser feita por 

ou Junior em diante (a partir do ano no qual completam 16
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do regulamento de salto da CBH define as idades mínimas dos cavalos para 

participarem de provas das diversas categorias, e importante, define no item 6.7. a maneira da 

6.7. A idade dos Cavalos será contada da mesma maneira que a dos 

concorrentes, pelo Ano de seu nascimento. Para as provas específicas dos 

Cavalos Novos ficam mantidas as regras vigentes por idade / categoria. 

, exceto para as provas 

Em função da aplicação destas regras, cavalos com idades de 4 e 5 anos não dispõe de 

e serem iniciados para a sua 

a FGEE está autorizando a partir desta data, que cavalos das idades de 4 e 5 

acima), exclusivamente em competições 

categorias de “cavalos 

4 anos = 1,00m e 5 anos = 1,10m.  

oderá ser feita por concorrentes das 

rtir do ano no qual completam 16 anos de 
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