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FGEE 
Circular técnica 01/17 - Salto 

 
Campeonatos gaúchos e equipes gaúchas de Jovens Cavaleiros 

 
Em virtude das alterações ocorridas no regulamento de salto da Confederação Brasileira de 
Hipismo – CBH no que tange a participação nos campeonatos brasileiros nas diversas categorias, 
permitindo a participação dos cavaleiros em mais de um campeonato anualmente, as datas dos 
Campeonatos Gaúchos – CGS das categorias de alto rendimento (Mini-Mirim, Pré-Mirim, Mirim, 
Pré Junior, Junior e Young Rider) e Senior, e das categorias de Jovens Cavaleiros foram 
alteradas, a fim de que seja possível aos atletas de se beneficiarem destas alterações, 
participando de mais de um campeonato no ano. Os campeonatos gaúchos das categorias de 
alto-rendimento e de Senior serão realizados nos dias 30 de junho a 2 de julho, e os das 
categorias de Jovens Cavaleiros em 28 de setembro a 1º de outubro.  
 
Como consequência foi também alterado o sistema de formação das equipes gaúchas das 
categorias de Jovens Cavaleiros, uma vez que os respectivos campeonatos gaúchos serão 
realizados somente após os brasileiros. 
 
Será realizada em conjunto com o CGS das categorias de alto rendimento uma seletiva para as 
categorias de Jovens Cavaleiros nos seguintes moldes: 
Dois dias de competições, um dia sobre dois percursos iguais e em outro sobre um percurso, 
todos com julgamento com faltas e tempo concedido. Caso haja empate no somatório de faltas 
dos 3 percursos e houver necessidade de desempate, este será ao cronômetro ou ao tempo ideal 
conforme a regulamentação da categoria em questão. Detalhes constarão do programa dos 
campeonatos. 
 
As equipes gaúchas de cada categoria de Jovens Cavaleiros serão compostas pelos conjuntos 1º 
e 2º colocado nesta seletiva e 3 vagas serão preenchidas por conjuntos subjetivamente 
designados pela comissão especial da FGEE  nomeada para este fim,  composta por: 
- Antonio Augusto P. Tigre 
- Cristovão Dellagerise   
- Gustavo Diaz C.  
Entre estes 5 conjuntos a comissão da FGEE designará em momento oportuno os 4 conjuntos 
titulares e o reserva. 
 
Obs.: caso um dos conjuntos selecionados não confirme a sua participação até o encerramento 
das inscrições, o mesmo será substituído por conjunto escolhido subjetivamente pela comissão 
especial. 
 
É importante lembrar, que em princípio, nenhuma despesa relativa à participação dos conjuntos 
selecionados nos respectivos campeonatos será coberta pela FGEE, correndo todos os gastos por 
conta dos participantes. 
 
Porto Alegre, 15 de maio de 2017. 
A Diretoria 


