
                                           

 

FEDERAÇÃO GAÚCHA DOS ESPORTES EQUESTRES 
Ranking Gaúcho de Escolas de Equitação 2016 

 

Regulamento 2016 (atualizado em 06/04/16) 
 

 
Capítulo I – Generalidades 

 
Art. 1º - O Ranking Gaucho anual de Alunos das Escolas de Equitação é supervisionado pela 
Federação Gaúcha dos Esportes Equestres (FGEE), para alunos das Escolas de Equitação do Rio 
Grande do Sul, conforme termos específicos deste Regulamento. 
 
 
Art. 2º - O Ranking será disputado nas séries 0,60m, 0,80m e 0,90m, em categorias Maior, Menor 
e Master, obedecendo aos regulamentos, às normas e às diretrizes emitidas pela Confederação 
Brasileira de Hipismo (CBH) e pela Federação Gaúcha dos Esportes Eqüestres (FGEE).     
                         

Capítulo II – Dos Concorrentes 
 
Art. 3º - Todos os alunos regularmente cadastrados nas suas escolas, que por sua vez devem ser 
reconhecidas pela FGEE, poderão participar do Ranking Gaucho de Alunos das Escolas de 
Equitação.   
Será feito um cadastro no site da FGEE ( www.fgee.com.br ), onde o aluno deverá preencher uma 
ficha informando os dados pessoais e a Escola que representa. Poderá ser solicitado o xerox da 
identidade ou certidão de nascimento para comprovação das idades de cada participante.  
A comprovação da idade de cada participante é de responsabilidade da entidade que ele 
representa.  
 
§ 1º - A inscrição dos alunos nos concursos será de responsabilidade exclusiva da Escola à qual 
pertence o aluno. 
 

                  Capítulo IV - Das Categorias 
 

Art. 4º – As etapas do Ranking Gaúcho de Escolas de Equitação serão disputadas nas seguintes 
alturas e categorias:  

Altura 0,60m 

Escola Menor: concorrente com idade entre 08 e 12 anos (ano em que completar). 
Escola Maior: concorrente a partir do ano em que completar 13 anos.  
Máster: concorrente a partir do ano que completar 40 anos. 
 
Altura 0,80 m  
Escola Menor: concorrente com idade entre 08 e 12 anos (ano em que completar 12 anos) 
Escola Maior: concorrente a partir do ano em que completar 13 anos 
Máster: concorrente a partir do ano que completar 40 anos. 
 

                 Altura 0,90m  
Escola Menor: concorrente com idade entre 08 e 12 anos (ano em que completar 12 anos) 
Escola Maior: concorrente a partir do ano em que completar 13 anos 



                                           

 

Máster: concorrente a partir do ano que completar 40 anos. 
 
Troféu Eficiência: 
Julgamento Subjetivo: 1º lugar, 2º lugar e 3º lugar de cada prova (0,60cm, 0,80cm e 0,90cm) 

Categoria Pônei 

Será premiado o melhor Cavalo Pônei em todas as Categorias, 0,60m, 0,80m 0,90m maior e 
menor. Haverá somente premiação de pista (não tem ranking), e será somente para o 1º lugar de 
cada prova.  

§ Para o ano de 2016 foi criada a categoria Aberta de 0,90m para aqueles concorrentes que não 
podem mais saltar as provas do Ranking de Escolas, em razão de já terem ultrapassado dois anos 
em 0,90cm. Estes alunos deverão se cadastrar na FGEE (www.fgee.com.br no mesmo formulário 
do Ranking) com o recolhimento da taxa anual de R$ 100,00, ou seja, a mesma taxa a ser 
recolhida pelos alunos de escola, porém, não participarão da pontuação do ranking.  

 
Capítulo V - Da Participação 

 
Art. 5º - Todos os resultados obtidos em Concursos de Escola aprovados pela FGEE somam 
pontos para o Ranking 
 

Capítulo VI - Da Pontuação 
 
Art.6º - A pontuação obtida em cada etapa será para o cavaleiro/amazona inscrito e não para o 
conjunto. Será computado e permitido apenas uma participação por prova.  
    A pontuação será atribuída aos concorrentes conforme sua classificação na prova (etapa), 
segundo tabela abaixo:  
 

Altura 0,60m Alturas de 0,80m e 0,90m 
1º lugar 19 pontos 1º lugar 19 pontos 
2º lugar 10 pontos 2º lugar 16 pontos 
3º lugar 8 pontos 3º lugar 14 pontos 
4º lugar 7 pontos 4º lugar 12 pontos 
5º lugar 6 pontos 5º lugar 11 pontos 
6º lugar 5 pontos 6º lugar 10 pontos 
7º lugar 4 pontos 7º lugar 9 pontos 
8º lugar 3 pontos 8º lugar 8 pontos 
9º lugar 2 pontos 9º lugar 7 pontos 

10º lugar 1 ponto 10º lugar 6 pontos 
11º lugar 5 pontos 
12º lugar 4 pontos 
13º lugar 3 pontos 
14º lugar 2 pontos 
15º lugar 1 pontos 

 



                                           

 

 Art. 7º - Havendo um ou mais participantes empatados em uma determinada posição, todos terão 
direito à pontuação reservada para aquela colocação (exemplo: se dois ou mais concorrentes 
empatarem em 1° lugar, estes receberão 19 pontos); os concorrentes seguintes na classificação 
recebem igualmente os pontos reservados para esta classificação, considerando todos os 
conjuntos da classificação anterior, e assim sucessivamente.  
 
Art. 8º - A apuração final dos pontos do Ranking será realizada para cada cavaleiro/amazona da 
seguinte forma:  
I. Somam-se os pontos obtidos em todas as participações. Descarte dos dois PIORES resultados, 
nas etapas realizadas.  
II. A participação na etapa final é obrigatória para disputa do título. Será acrescido 20% da 
pontuação para o resultado final. Em todas as categorias, em caso de empate na pontuação 
haverá um desempate ao tempo ideal. 
III. Para ter direito ao Título, terá que ter participado de, no mínimo, duas etapas mais a etapa final.   
           
Art. 9º - O critério para desempate em caso de conjuntos empatados na final, através da soma dos 
pontos obtidos pelos concorrentes do Ranking, em cada categoria será um desempate ao tempo 
ideal. 
 
Art. 10º - O concorrente que, ao longo do Ranking, decidir passar para altura superior ou inferior 
àquela em que se inscreveu terá a seguinte modificação na sua pontuação:  
  I - Na mudança para altura superior levará 60% dos pontos obtidos na categoria de origem. 
  II - Na mudança para altura inferior, o concorrente perderá todos os pontos obtidos na  
  categoria de origem.  
  III - Fica proibida a troca de categoria após a 4ª etapa do Ranking. 

 
Art. 11º - Os concorrentes, na altura de 0,60m, 0,80m e 0,90m, poderão competir no Ranking 
Estadual no máximo por dois anos consecutivos em cada altura. Decorrido esse prazo deverá 
ascender de altura, ou se for o caso de dois anos de participação em 0,90m, não mais poderão 
participar do Ranking da FGEE.        
 

Capítulo VII - Da Premiação das Etapas 
 
Art. 12º - Para as provas, a Entidade Organizadora poderá fazer sorteio de brindes em todas 
categorias, e deverá oferecer medalhas e escarapelas aos conjuntos classificados em cada 
categoria, na razão de uma medalha para quatro conjuntos participantes. 
 
                                              Capítulo VIII - Da Premiação do Ranking 
 
Art. 13º - Serão concedidos troféus pela FGEE para o Campeão, Vice-Campeão e 3º colocado, nas 
suas respectivas categorias (maior e menor), e também ao Campeão e Vice-Campeão do Ranking 
no Julgamento Subjetivo.   
 
§ 1º - A FGEE, irá premiar o Campeão e Vice-campeão das categorias Maior e Menor do Ranking 
2016, na altura de 0,60m, 0,80m e 0,90m com participações na Clínica do Projeto Empreenda 
2017. O Campeão receberá incentivo de 100%, e o Vice-Campeão incentivo 50%. 
 
 
 
 
 



                                           

 

 
  Capítulo IX - Da Inscrição dos Concorrentes 

 
Art. 14º – Os alunos deverão fazer a inscrição de no Ranking Estadual de Escolas de Equitação 
através do preenchimento do Formulário de Inscrição no Ranking Gaúcho de Escolas 
§ 1º. A Escola receberá uma cópia de cada inscrição recebida pelo site da FGEE. 
 
§ 2º. A inscrição de cada concorrente no ranking deverá preceder a sua primeira participação em 
prova. Somente somará pontos se inscrito no Ranking 2016 antes de sua participação. 
 
§ 3º. Os alunos das Escolas de Equitação para participarem de provas de Escolas Oficiais, deverão 
estar devidamente registrados na FGEE para o ano de 2016.   
 
§ 4º Os alunos registrados receberão Carteira de Atleta da FGEE. 
 

                    Capítulo X - Dos Conjuntos 
 

Art. 15º - Cada concorrente poderá disputar o Ranking Gaúcho de Escolas em uma única 
categoria.  
 
 Art. 16 º- Nos Concursos aprovados pela FGEE, cada cavaleiro poderá participar com apenas um 
cavalo. 
 

Capítulo XI – Dos Cavalos 
 

Art. 17º - O número de participações se limita a 5 (cinco) dentro de um mesmo evento (dia de 
competição), sendo no máximo 3 (três) por prova. Em participando da prova de 0,90m, este limite 
se reduz a 3 (três), e no máximo 2 (duas) por prova. 
            
 

Capítulo XII - Do Traje de Cavaleiros/Amazonas 
 
Art. 18º - Os concorrentes do Ranking Estadual deverão participar das competições, o que inclui 
reconhecimentos e cerimônias de premiação, trajando culote branco ou bege, botas pretas e 
camiseta ou abrigo que represente a sua Escola ou Entidade,  
 
§ 1º. Na falta da camiseta ou do abrigo, o concorrente deverá usar camiseta polo branca.  
 
§ 2º. Enquanto montado, o concorrente deverá sempre utilizar capacete com quexeira de 3 pontos.  
 
§ 3º. As meninas, enquanto montadas, devem estar com o cabelo preso. 
 
§ A partir de 2017, o uso da casaca somente será permitido para competidores que estejam 
concorrendo na altura de 0,90cm. 
 

Capítulo XII - Das Provas 
 
Art.19º Para sediar uma prova válida pelo ranking da FGEE a entidade deverá ter um responsável 
(Graduado ou provisionado) junto ao CREF.   

 
Art.20º - Será exigida fotocélula em todas as etapas. A FGEE fornecerá os Obstáculos e a 
fotocélula. O transporte dos mesmos fica a cargo da entidade organizadora. 



                                           

 

 
Art.21º - As provas deverão sempre obedecer a ordem de alturas crescentes.   
 
Art.22º - Nas alturas de 0,60m, 0,80m e 0,90m haverá um julgamento subjetivo. Esse julgamento 
será feito por um Juiz indicado pela FGEE.  
§ 1º. Os honorários do Juiz Subjetivo são de responsabilidade da FGEE. 
§ 2º. Para as entidades da Capital e Região Metropolitana o julgamento subjetivo é obrigatório; 
para as provas realizadas no interior o julgamento subjetivo será FACULTATIVO.  
§ 3º. Esta pontuação será somada separadamente da classificação objetiva, com premiação 
independente no final do ano. Será chamado de troféu Eficiência. 
 
§ 4º. Este julgamento será baseado nos seguintes critérios: 
 

1. RITMO – a regularidade das andaduras e da velocidade; 
2. TRAÇADO – traçado adequado, o desenho que o competidor faz durante o percurso. 

Avalia-se as curvas, a abordagem do obstáculo, se o competidor entrou em linha reta na 
perpendicular e no centro do obstáculo. 

3. POSTURA – o equilíbrio, o assento, a posição e comprimento das rédeas e posição das 
pernas;  

4. AJUDAS – a influência do cavaleiro sobre o cavalo (comunicação com o cavalo); 
5. APRESENTAÇÃO GERAL – uniforme, funcionalidade, limpeza e apresentação do cavalo e 

de seu material. 
 

§ 5º Para cada um dos itens acima será dada uma nota de 1 a 10. Destas cinco notas será obtida a 
média aritmética, que será o resultado do concorrente, subtraídos destas médias eventuais pontos 
de penalizações incorrida durante o percurso: 0,5 (meio) ponto por obstáculo derrubado e 1 (um) 
ponto por desobediência. 
 
§ 6° Os quesitos em 2016 passam a ter pesos diferenciados entre si, ficando da seguinte forma: 
 
   Quesitos     Peso 
   Ritmo       1 
   Traçado       1 
   Posição      3 
   Ajudas       3 
   Apresentação Geral     2 
   TOTAL     10 
 
 
Art. 23º - Todas as provas do Ranking Gaucho e de Concursos Estaduais da altura de 0,60m serão 
julgadas por FAIXA DE TEMPO. Esta faixa será de 10 segundos. 
§ 1º. A velocidade mínima para essas provas (0,60m) será de 325 m/min.    
   
Art. 24º - As provas da altura de 0,80m e 0,90m serão julgadas ao Tempo Ideal. Nas provas de 
0,90m poderá ser utilizado o critério de tempo concedido com desempate ao tempo ideal.  
 
§ 1º. A velocidade mínima será de 350 metros por minuto.  
 
§ 2º. As informações relativas à extensão do percurso ao tempo ideal, se for o caso, somente são 
divulgadas ao término da competição. 
 



                                           

 

§ Permanecem válidos para esta temporada, 02 (dois) descartes. Os alunos que subirem de 
categoria descartão 02 (dois) resultados da categoria e não da anterior. 
 

Capítulo XIII - Das Taxas 
 
Art. 25º - O custo anual de inscrição no Ranking Gaúcho de Escolas 2016 é de R$ 100,00 (cem 
reais).  
§ 1º. Para ter seus pontos computados, a inscrição deve ser feita através do site da FGEE e o 
pagamento da mesma deve ser realizado antes da primeira participação do aluno. 
 
Art. 26º - As taxas de inscrição por conjunto, por prova do Ranking Gaúcho 2016, são:  
                             Inscrição: R$ 90,00 (noventa reais) - 0,60m, 0,80m e 0,90m 

Inscrição: R$ 60,00 (sessenta reais) - 0,40m. 
 

§ Todas as etapas do Ranking de 2016 deverão ter as inscrições feitas através do site 
www.livehorse.com.br  não serão aceitas inscrições via e-mail. 

 
 

Capítulo XIV – Das Disposições Finais 
 
Art. 27º – Os resultados de cada etapa deverão ser encaminhados para a secretaria da Federação, 
pela Comissão Organizadora, no prazo de 5(cinco) dias úteis. 
 
Art. 28º - Eventuais recursos serão avaliados pela Comissão de Escolas da Federação Gaúcha de 
Esportes Equestres.  Depósito/taxa antecipado para recurso é de R$ 100,00. 
 
Art. 29º - Casos omissos neste Regulamento serão decididos pela Diretoria da Federação Gaúcha 
de Esportes Eqüestres. 
 
 
 
 

Porto Alegre, 22 de Março de 2016. 
 

 
Nelson Lima                Alberi Rodrigues 
Presidente da FGEE    Diretor de Escolas 

  
  


