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Categorias e Qualificações - 2018 
 
 
 
 
 
 
 
CSI 2* - W  
LR = válida para o LONGINES Ranking; 
Máx. 3 cavalos por cavaleiro no CSI 
Cada cavalo pode participar de no máximo uma prova por dia 
  
 
 
GP Porto Alegre (big tour prova S3) 
- 1 cavalo por atleta; em caso de haver menos de 30 conjuntos confirmados, 2 cavalos por 
atleta serão autorizados.  
- Todo cavaleiro com seu(s) cavalo(s) do Grande Prêmio (prova S3) deve(m) ter terminado uma 
prova (qualquer) do CSI (art. 261.4.4) = Habilitação 
- excluídos cavalos que participaram da “Golden Cup” (S 11) 
Julgamento: 2 percursos distintos, 25% dos conjuntos da primeira volta participam da segunda 
volta, mínimo 12 (doze)min. todos sem penalidades no 1º percurso – art. 273.2.2.2; 
Ambas as voltas ao cronômetro, tabela “A” – art. 273.3.4.1; 
Resultado final: somatório das faltas de ambas voltas, e tempo da 2ª volta (art. 273.4.3). 
 
 
 
U25 (categoria FEI): atletas a partir do ano em que completam 14 anos até o ano no qual 
completam 25 anos. 
 
 
 
Small tour + U25: 
 Atletas que se enquadram na categoria U25 conforme descrito acima, poderão participar das 
provas desta categoria (S6 e S7) e da  “small tour a 1,40m (S8 e S9), com no máximo 2 
cavalos por prova, no máximo 3 cavalos no total do CSI. Não poderão competir nas provas 
da “small tour” de 1,35m (S4 e S5).  

 
 
 
"Golden Cup"  (S11 = Final small tour + U25)  
 
- 1 cavalo por atleta, excluídos cavalos que irão participar da prova S3 (GP Porto Alegre) 
- Atletas qualificados: 
 

- 40 atletas das provas S4, S8, S5 e S9 (small tour) por contagem olímpica, sempre 
base 50 conjuntos (51, 49, 48, 47 pontos, etc.). Um resultado por cavaleiro por dia 
(havendo mais de uma pontuação por dia, valerá a melhor).  
 

- 50% do numero total de atletas efetivamente participantes da categoria U25 (provas  
S6 e S7), min. 8 atletas, metade os melhor classificados na prova S6 e metade na 
 prova S7 (4 + 4). 
 
Os melhores da prova S6 e assim já habilitados, serão para este fim retirados  
de eventual classificação na prova S7 dando assim lugar aos classificados na  
sequência. Eventuais vagas originadas por não participação de cavaleiros classificados  
(forfait) serão preenchidas por cavaleiros conforme sua classificação na prova S7. 
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CSN CN 4, 5, 6, 7+8 anos: 
- Máx. 2 cavalos por atleta por idade 
- Desempate final imediato por categoria, pela somatória das penalizações dos dois dias.  
  
 
 
CSN Categorias  
- Max. 3 cavalos no evento  
- Máx. 2 cavalos por altura 
- Participação em no máx. 2 alturas desde que com cavalos distintos e permitidas por 
regulamento das respectivas categorias 
  
Categorias autorizadas:  
1,10m: Amadores A, Jovens Cavaleiros A, Master A  e Pré-Mirim; 
1,20m: Amadores, Jovens Cavaleiros, Master e Mirim. 
1,30m: Amadores Top, Jovens Cavaleiros Top, Master Top, Pré-Junior e Junior. 
  
As provas terão classificação, premiação de pista e premiação em espécie (se houver), 
conjunta das categorias.  
Troféu ao vencedor de cada categoria após os 3 dias de competições, somente a uma 
categoria (ou subdivisão) por cavaleiro. Contagem olímpica com base fixa de 30 atletas (31, 29, 
28, 27, etc.) 
 
 
 
Trofeu equipes: 
Nas series de 1,20m e 1,30m do CSN – categorias, haverá premiação também por equipes: 
Uma equipe por estado e/ou país convidados integrada por 3 ou 4 conjuntos de cada serie de 
categorias.  
A classificação destas equipes será obtida através de contagem olímpica das classificações 
tidas pela soma dos três melhores resultados de seus integrantes nas provas N10 e N11 
(1,20m) e provas N13 e N14 (1,30m). Premiação das equipes 1ª, 2ª e 3ª colocada. 

  

 
 
Inscrições: 
Abertas a partir de 19/03/2018 – Encerramento:07/04/2018 
Exclusivamente através dos sites: www.bestjump.com.br e www.fgee.com.br  
  
Taxas federativas (por cavalo):  
  
CSI: 
Big tour = R$ 1.830,00  
Small tour = R$ 1.400 
GP e Golden Cup = R$ 600 
  
CSN: 
1,10m + 1,20m + 1,30m = R$ 980;  
CN = R$ 730 
Quarto de material = R$ 330 
  

VAGAS LIMITADAS! 
Inscrições cujos boletos não tiverem sido quitados até 2 dias após o seu registro, serão 
canceladas. Vagas limitadas nos diversos “tour’s” do CSI serão ocupadas por ordem de 
confirmação (pagamento!) Somente haverá disponibilidade de baias para os cavalos 
inscritos e com taxas pagas nos prazos acima.       
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