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COPA GAÚCHA DE HIPISMO - Salto 

REGULAMENTO 2017 – válido a partir de 1/01/2017 

1 – Informações gerais: 
A Copa Gaúcha de Hipismo compreende uma série de Concursos de Salto Estaduais – CSEs -,com um 

dia de duração,realizados no Rio Grande do Sul (RS), constantes do calendário oficial da Federação 

Gaúcha dos Esportes Equestres – FGEE. 

O ranking da Copa Gaúcha de Hipismo contará, em cada etapa, com uma prova de cada altura (0,90, 

1,00, 1,10, 1,20 e 1,30m), nas quais os cavaleiros poderão obter pontos visando uma classificação 

final. Não haverá pontuação por conjuntos. 

 

2 – Formato das competições: 
A critério do organizador, as provas constantes das programações destes CSE que compõe a Copa 

Gaúcha deHipismo poderão ter as seguintes regulamentações (todas Tabela “A”): 

0,09m: 238.1.1. ou 238. 6. (tempo ideal*); 

1,00m:238.1.1. ou 1.2. ou238. 6. (tempo ideal*), ou 2 fases 274.5.6.(regulamento FEI**); 

1,10m/1,20m e 1,30m: livre escolha 

Velocidade mínima de todas provas: 350m/min 

 

3 – Participação: 
 
3.1. – As provas integrantes dos diversos CSE que compõe esta Copa Gaúcha de Hipismo – CGH - 

serão divididas exclusivamente por altura. 

Seguem abaixo as categorias habilitadas a participarem nas diversas alturas: 

0,90m: 
Grupos A (Mini-Mirim e Pré Mirim), 1 e 2 (conforme regulamenta a FGEE), e Sênior (somente 

profissionais do Projeto Empreenda) 

1,00m: 
Grupo A (Mini-Mirim e Pré Mirim), Grupo 1 (conforme regulamenta a FGEE), e Sênior(somente 

profissionais do Projeto Empreenda) 

1,10m: 
Grupo 2 (conforme regulamenta a FGEE) e Sênior (somente profissionais do Projeto Empreenda) 

1,20m: 
Grupo 3 (conforme regulamenta a FGEE) Sênior eSênior (somente profissionais do Projeto 

Empreenda) 

1,30m: 
Grupo 4 (conforme regulamenta a FGEE), Sênior, e Sênior (profissionaisdo Projeto Empreenda) 

 

Obs.: Os cavaleiros Sênior, inclusive os do Projeto Empreenda, poderão participar de provas de 

altura, no máximo, 20cm abaixo das que participou nesta temporada (2017) e/ou no ano anterior.No 

entanto, se participarem de mais de uma altura, deverão indicar em qual altura pretendem 

pontuarno ranking da Copa Gaúcha de Hipismo. 

 

3.2. –Cada cavaleiro poderá participar das provas com no máximo 2 cavalos. 

 

3.3. – Cada cavaleiro deverá indicar por ocasião da sua inscrição a categoria na qual deseja 
pontuar. Caso, por força do regulamento das suas categorias estar apto a participar de mais de uma 

categoria na mesma altura, ou seja, na mesma prova, o poderá fazer, desde que com cavalos 

distintos (exemplo: Master e Amador). 
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3.4. - Cada cavalo poderá participar de até 2 provas por dia. Para efeitos de pontuação poderá contar 

pontos nas duas participações, desde que em alturas ascendentes, e com cavaleiros distintos, exceto 

nas provas do Grupo 1, onde cada cavalo poderá participar até duas vezes na mesma prova, com 

cavaleiros distintos. Os cavaleiros que se utilizarem desta facilidade poderão participar somente com 

este cavalo da prova. 

 

4 – Sistema de classificação e pontuação: 
 

4.1. – Das diversas provas: 

 

4.1.1. – As classificações finais de cada prova serão únicas por altura para efeito da distribuição de 

premiação de pista e eventuais prêmios em espécie ou brindes (em espécie para 1,20m ou acima 

conforme diretrizes da FGEE).Premiação de pista deverá ser distribuída à razão de um prêmio para 

cada 5 (cinco) participantes, no mínimo 3 (três). A eventual premiação em espécie seguirá as 

definições regulamentares da FGEE. 

 

4.1.2. – Haverá também premiação (medalha) ao melhor resultado de cada categoria, em cada 

prova. 

4.1.2.1. - Os concorrentes “Sênior – profissionais Empreenda” estarão excluídos destas 

premiações, e terão premiação separada por altura, e por prova.  

 

4.2. – Ao final dos eventos da Copa Gaúcha de Hipismo: 

Haverá para a obtenção das classificações finais desta copa atribuição de pontos nas provas válidas, 

independentemente do número de participantes, conforme abaixo. Para todos os efeitos de 

classificações finais serão somados todos os melhores resultados de quantos eventos 

foramrealizados,menos um: 

lugar   pontos               lugar   pontos                    lugar    pontos 

  1º         20                        6º        10                          11º          5 

2º         17                       7º         9 12º          4 

3º         15                       8º         8 13º          3 

  4º         13                        9º         7                           14º          2 

  5º         11                       10º        6                           15º          1 

aosatletas por categoria – conforme sua classificação geral na prova, sempre independente das 

categorias. 

 

4.3. – A definição das categorias e/ou alturas nas quais irá concorrer, são definidas automaticamente 

através da primeira participação do cavaleiro.  

 

4.4. – Cavaleiros que participarem com dois cavalos das provas válidas, terão sempre utilizado o seu 

melhor resultado para efeito de pontuação; 

 

4.5. – Em caso de empate nas provas, para efeito de pontuação, os pontos dos empatados serão 

somados e divididos igualmente entre eles. Em caso de empate nas classificações finais, será fator de 

desempate a quantidade de 1ºs lugares, de 2ºs, de 3ºs e assim por diante. 

 

4.6. – Mudanças de categorias serão aceitas desde que solicitadas por escrito à secretaria da FGEE.  

Em caso da alteração ser ascendente, o cavaleiro levará seus pontos até o limite de 60% dos pontos 

do líder da nova categoria. Se for descendente nenhum ponto será transportado para a nova 

categoria. 

 

5 – Diversos 
 



FGEE Reg CGH S 20170307 

 

5.1. – Oficiais: 

5.1.1. – A FGEE indicará, e se responsabiliza pelo pagamento dos honorários de um Oficial Chefe, 

queserá o responsável geral pelo evento, atuando ativamente nas funções de Juiz e/ou Desenhador. 

Suas despesas de locomoção e alimentação são de responsabilidade da entidade organizadora. 

 

5.1.2 – Dependendo da área de atuação do Oficial Chefe (indicado pela FGEE), a Comissão 

Organizadora do CSE deverá indicar por livre escolha: 

- 2 ou 3 membros para o Júri de Campo – utilizar a oportunidade para treinamento de Trainees do 

Projeto Empreenda 

- Desenhador de Percursos 

 

5.1.3 -Não haverá Comissários.No entanto para o melhor andamento aconselha-se a indicação de um 

encarregado do Padock; 

 

5.2. – Facilidades 

A FGEE colocará à disposição da entidade organizadora: 

- Obstáculos; 

Obs. : Material de obstáculo eventualmente danificado deverá ser reposto. 

 

- Equipamento de cronometragem eletrônica aprovado FEI; 

Obs,: Condição para a cessão do equipamento de cronometragem é de que a entidade organizadora 

contrate para sua operação profissional credenciado e aceito pelo proprietário de equipamento. 

 

- Honorários do Comissário Chefe (Juiz ou Desenhador). 

 

5.3. – Taxas: 

A taxa de inscrição para qualquer prova desta Copa é de R$ 100,- por conjunto, por prova. 

Toda entidade organizadora deverá recolher à FGEE R$ 10,- por conjunto participante de cada prova  

até o mais tardar a 4ª feira após o evento, através de depósito bancário em conta da FGEE. 
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