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Porto Alegre, 26 de fevereiro de 2018. 

Ranking CLEAR ROUND 
O Ranking CLEAR ROUND foi planejado especificamente para o Projeto de 
Desenvolvimento de Jovens Talentos da FGEE e tem como seu direcionador principal a 
valorização dos percursos “zerados”. Pelo seu formato, este Ranking será disputado pelos 
atletas paralelamente a qualquer outro ranking em andamento.   

 

CATEGORIAS E ALTURAS 

O Ranking CLEAR ROUND será disputado em 12 Categorias, conforme segue: 

 

  ALTO RENDIMENTO 
Altura Categoria Idade* 

0,90 Mini-Mirim Aspirante 8 a 10 
1,00 Mini-Mirim 8 a 11 
1,10 Pré-Mirim 11 a 13 
1,20 Mirim 12 a 14 
1,30 Pré-Junior 14 a 16 
1,40 Júnior 14 a 18 
1,40 Young Rider 16 a 21 

   

  JOVEM CAVALEIRO 

Altura Categoria Idade* 
0,90 Jovem Cavaleiro Aspirante 11 a 21 
1,00 Jovem Cavaleiro B 12 a 21 
1,10 Jovem Cavaleiro A 14 a 21 
1,20 Jovem Cavaleiro 15 a 21 
1,30 Jovem Cavaleiro Top 17 a 21 
* conforme Regulamento da CBH, exceto Aspirante 

 

Estão sendo criadas as categorias de “Mini-Mirim Aspirante” no grupo “ALTO 
RENDIMENTO” e “Jovem Cavaleiro Aspirante” no grupo “JOVEM CAVALEIRO” para ampliar 
a oportunidade de participação de cavaleiros no Ranking CLEAR ROUND, inclusive 
integrantes das escolas de equitação.  
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ETAPAS  

O Ranking CLEAR ROUND será composto por 10 etapas, tendo 14 percursos válidos 
para cada Categoria: 

(a) 7 etapas “QUALIFICATIVAS” individuais com 1 percurso válido em cada etapa;  
(b) 1 etapa “QUALIFICATIVA” com 3 percursos válidos durante o CAMPEONATO 

GAÚCHO das Categorias no Ranking;  
(c) 1 etapa “QUALIFICATIVA” com 2 percursos válidos durante o Campeonato 

Gaúcho de JOVEM CAVALEIRO para os participantes das categorias de ALTO 
RENDIMENTO e durante o Campeonato Gaúcho de ALTO RENDIMENTO para as 
Categorias de JOVEM CAVALEIRO; 

(d) 1 etapa “FINAL TOUR” com 2 percursos válidos. 
 
Obs: como não existe o Campeonato Gaúcho para as Categorias de Mini-Mirim 
Aspirante e Jovem Cavaleiro Aspirante, estas etapas “QUALIFICATIVAS” não 
contarão pontos para estas Categorias, ou seja, serão 7 etapas 
“QUALIFICATIVAS” com 7 percursos válidos para estas Categorias. 

 

 

PARTICIPAÇÃO: 

Cada cavaleiro/amazona poderá participar no Ranking CLEAR ROUND em todas as 
Categorias em que estiver habilitado (conforme Regulamento da CBH e Diretrizes da 
FGEE) ao longo das 10 etapas “QUALIFICATIVAS”, ou seja, pode somar pontos 
paralelamente em mais de uma Categoria.  

Também, não existe limitação em número de cavalos por cavaleiro ao longo destas 
etapas, entretanto, sempre deve-se obedecer ao limite de cavalos por prova e por 
concurso estabelecidos no regulamento específico de cada concurso. 

Um conjunto poderá somar pontos para o Ranking CLEAR ROUND apenas 1 (uma) vez 
em cada etapa, sempre na sua primeira participação. 

Na etapa “FINAL TOUR” cada cavaleiro/amazona deverá escolher e participar de apenas 
uma Categoria com até 2 cavalos, mesmo que tenha pontuado em mais de uma 
categoria ao longo das etapas “QUALIFICATIVAS”.  
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CONTAGEM DE PONTOS: 

A contagem de pontos de Ranking CLEAR ROUND será por “CONJUNTO” e “PONTOS 
PERDIDOS”, ou seja, o somatório das penalidades de cada conjunto ao longo de cada 
etapa.  

Caso o conjunto seja eliminado ou não participe da etapa, será considerado o pior 
resultado da categoria na etapa acrescido de 12 (doze) pontos. A participação na 
“FINAL TOUR” é obrigatória para a classificação final do Ranking. 

Cada conjunto manterá os 7 melhores resultados dentre os 12 percursos válidos nas 
etapas “QUALIFICATIVAS”, ou seja, até 5 descartes. Os 2 percursos da “FINAL TOUR” 
não podem ser descartados. Assim, somente os participantes da “FINAL TOUR” 
concorrem ao título do Ranking da Categoria. 

O Resultado Final do Ranking em cada Categoria será a soma dos pontos dos 7 
melhores resultados após as etapas “QUALIFICATIVAS” (já descontados os descartes) 
mais os pontos da “FINAL TOUR”.  

Caso ocorra empate em alguma das 3 primeiras posições de cada Categoria, será feito 
um desempate considerando as mesmas regras de julgamento de desempate dos 
Campeonatos Gaúchos da Categoria, ou seja, cronometro ou tempo ideal.   

Observação: para as Categorias de “Mini-Mirim Aspirante” e “Jovem Cavaleiro 
Aspirante”, em função do menor número de etapas “QUALIFICATIVAS”, cada conjunto 
manterá os 4 melhores resultados dentre os 7 percursos válidos para estas Categorias. 
As demais regras de contagem de pontos são as mesmas das demais Categorias. 

 

CALENDÁRIO DAS ETAPAS: 

O calendário prevê etapas entre março e novembro, exceto no mês de julho que fica 
reservado para os Campeonatos Brasileiros das Categorias. Todas as etapas ocorrerão 
simultaneamente com as provas organizadas em concursos selecionados do calendário 
da FGEE, considerando as alturas do Ranking CLEAR ROUND.  

Assim, no programa destes concursos específicos serão destacadas as provas em que os 
resultados dos conjuntos também serão computados para o Ranking CLEAR ROUND.  

Como o Ranking CLEAR ROUND é por pontos perdidos, serão sempre priorizadas, 
dentro do programa de cada concurso, as provas Tipo Tabela A com tempo concedido. 
Normalmente, estas provas terão desempate pelo programa do concurso, assim será 
apenas considerado o resultado do percurso inicial para a contagem do Ranking CLEAR 
ROUND, mas os competidores podem e devem participar normalmente do desempate, 
caso qualificados, para definir suas classificações nas provas.   



 

4 
 

Abaixo, uma proposta de calendário que será confirmado tão logo o Calendário da 
FGEE for aprovado. 

 

CALENDÁRIO CONCURSO LOCAL PERCURSOS 
VÁLIDOS 

TIPO 

3/Março Abertura 
Temporada 

SHPA 1 
Qualificativa 

24/Março Copa Gaúcha CHRP 1 Qualificativa 
7/Abril Pré-Jump SHPA 1 Qualificativa 

19/Maio Copa Gaúcha HST 1 Qualificativa 

1-2/Junho 
CGS Alto 
Rendimento 

SHPA 3 ou 2 *(a) 
Qualificativa 

22-23/Junho 
CGS Jovem 
Cavaleiro SHPA 2 ou 3 *(b) Qualificativa 

Julho Reservado aos 
CBS 

 - 
- 

4/Agosto Copa Gaúcha  HV 1 Qualificativa 
15/Setembro Copa Gaúcha SHPA 1 Qualificativa 
20/Outubro Copa Gaúcha  HST 1 Qualificativa 

24-
25/Novembro  Final Tour 

SHPA 2 
Final Tour 

 
* (a) = 3 percursos para as Categorias de Alto Rendimento e 2 percursos 
para as Categorias de Jovens Cavaleiros 
* (b) = 2 percursos para as Categorias de Alto Rendimento e 3 percursos 
para as Categorias de Jovem Cavaleiro 

 

RECONHECIMENTO 

Todos os participantes que finalizarem seus percursos com ZERO Pontos Perdidos 
durante as Etapas Qualificativas receberão uma medalha de reconhecimento adicional 
a sua classificação na prova. 

No final de todas as Etapas do Ranking CLEAR ROUND, os campeões de 2018 serão 
premiados.  

 

Atenciosamente 

 

Federação Gaúcha de Esportes Equestres 
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ANEXO: CATEGORIAS conforme regulamento da CBH - ALTO RENDIMENTO 
 

Young Rider: a partir do início do ano em que completar 16 anos até o fim do ano em 
que atingir a idade de 21 anos.  

Júnior: a partir do início do ano em que completar 14 anos até o fim do ano em que 
atingir a idade de 18 anos.  

Pré-Júnior: a partir do início do ano em que completar 14 anos até o fim do ano em que 
atingir a idade de 16 anos  

Mirim: a partir do início do ano em que completar 12 anos até o fim do ano em que 
atingir a idade de 14 anos. Altura mínima 1,15m, altura máxima 1,30m. Inclusive 
desempates;  

Pré-Mirim: a partir do início do ano em que completar 11 anos até o fim do ano em que 
atingir a idade de 13 anos. Altura mínima 1,10m., altura máxima 1,20m. Inclusive 
desempates;  

Mini- Mirim: a partir do ano em que completa 8 anos até o fim do ano em que atingir a 
idade de 11 anos. Altura mínima 1,00m., altura máxima 1,05m. Inclusive desempates; 

Mini- Mirim Aspirante (*): a partir do ano em que completa 8 anos até o fim do ano em 
que atingir a idade de 10 anos. Altura mínima 0,90m., altura máxima 0,95m. Inclusive 
desempates; 

 

JOVEM CAVALEIRO:  

JC Top: a partir do início do ano em que completar 17 anos até o fim do ano em que 
completa 21 anos; altura mínima 1,30m., altura máxima 1,45m. Inclusive desempates;  

JC: a partir do início do ano em que completar 15 anos até o fim do ano em que 
completa 21 anos; altura mínima 1,20m., altura máxima 1,35m. Inclusive desempates;   

JC A: a partir do início do ano em que completar 14 anos até o fim do ano em que 
completa 21 anos; altura mínima 1,10m., altura máxima 1,25m. Inclusive desempates;  

JC B: a partir do início do ano em que completar 12 anos até o fim do ano em que 
completa 21 anos; altura mínima 1,00m., altura máxima 1,05m. Inclusive desempates;  

JC Aspirante (*): a partir do início do ano em que completar 11 anos até o fim do ano 
em que completa 21 anos; altura mínima 0,95m., altura máxima 0,95m. Inclusive 
desempates;  

(*) categorias exclusivas deste Ranking 


