
 
Regulamento válido a partir de 01/01/2020 

 
 

1- Informações gerais: 
 

1.1 - A Copa Gaúcha de Hipismo compreende uma série de Concursos de Salto 
Estaduais (CSEs), realizados no Rio Grande do Sul (RS), constantes no 
calendário oficial da Federação Gaúcha dos Esportes Equestres (FGEE). 

 
1.2 - O ranking da Copa Gaúcha de Hipismo contará, em cada etapa, com uma 
prova de cada altura (0,60, 0,80, 0,90, 1,00, 1,10 e 1,20m), nas quais os 
cavaleiros poderão obter pontos visando uma classificação final. A pontuação 
não será por conjunto (cavalo/cavaleiro). 

 
 

2- Formato das competições 
 

As provas constantes nas programações destes CSEs que compõem a Copa 
Gaúcha de Hipismo, deverão ter as seguintes regulamentações: 

0.60m – Tempo concedido, Tab. “A”, Art. 238.1.1, velocidade 325 m/min; 

0.80m – Tempo ideal, com faixa de tempo Tab. “A”, Art. 238.5.2.2.3, 

velocidade 350 m/min;  

0,90m – Tempo ideal, com faixa de tempo Tab. “A”, Art. 238.5.2.2.3, 

velocidade 350 m/min;  

1,00m – Grupo A - Tempo ideal, Tab. “A”, Art. 238.5.1.1.1, velocidade 350 

m/min; 

Grupo I e Aberta –  Confome Regulamento CBH  
 

1,10m – Confome Regulamento CBH  
1,20m – Confome Regulamento CBH  
 

 

 

 
 

FGEE 



 

3 -Participação 
 

3.1 – As provas integrantes dos CSEs que compõem a Copa Gaúcha de 
Hipismo, serão divididas exclusivamente por alturas, conforme explicado 
abaixo: 

0,60m – Menor: concorrente com idade entre 08 e 12 anos (ano em que 
completar). 

Maior: concorrente a partir do ano em que completar 13 

anos. Máster: concorrente a partir do ano que completar 

40 anos 

0,80m – Menor: concorrente com idade entre 08 e 12 anos (ano em que 
completar). 

Maior: concorrente a partir do ano em que completar 13 

anos. Máster: concorrente a partir do ano que completar 

40 anos 

0,90m – Aspirantes, másters e Aberta 

1,00m – Grupo A, Grupo I e Aberta 

1,10m – Grupo II e Aberta 

1,20m – Grupo III, Sênior empreenda e Aberta 

3.2 – Os concorrentes das alturas de 0,60 e 0,80m poderão competir por no 
máximo dois anos consecutivos em cada altura, desde que, seja em altura 
crescente. 

3.3 - Os concorrentes das alturas de 0,60 e 0,80m poderão participar com no 
máximo 2 (dois) cavalos por prova do ranking.  

3.4 – Os concorrentes inscritos na prova de 0,80m poderão livremente 
participar das provas de 0,90m reservada para a categoria Aspirantes, sem 
restrição do seu retorno a categoria original. 

3.5 – Os cavalos inscritos nas provas de 0,60, 0,80 e 0,90 poderão ter no 
MÁXIMO 5 (cinco) apresentações por dia, sendo que nunca ultrapasse de 
no máximo de 3 (três) participações em 0,60m, no máximo 2 (duas) 
participações em 0,80m e no máximo 2 (duas) participações em 0,90m. 

3.6 – Os cavaleiros dos Grupos I, II e III, poderão participar de duas alturas com 
diferença de 20cm entre elas, porém, para critérios de ranking deverão indicar 
a altura que serão pontuados. 

3.7 – Os cavaleiros dos Grupos I, II e III, poderão participar com no máximo 2 
(dois) cavalos em cada categoria, os demais cavalos serão inscritos na 
categoria Aberta.  

3.8 – Os cavalos inscritos nas provas de 0,90 m (Aberta) e 1,00m, poderão 
participar de no máximo duas provas por dia, sendo que se inscrito na mesma 
prova que seja com cavaleiros distintos. 



 

 

4- Uniforme 

4.1 – Os concorrentes inscritos nas provas de 0,60, 0,80 e 0,90m, deverão 
utilizar como uniforme nas competições, culote branco ou bege, botas e 
camisa polo branca ou uniforme das suas entidades. 

4.2 – Os concorrentes inscritos nas provas de 1,00, 1,10 e 1,20, deverão 
utilizar uniforme completo, conforme regulamento da FGEE. 

5- Sistema de classificação e pontuação 

5.1 – Das diversas provas 

5.1.1 – As Classificações nas provas de 0,60m, para efeito de premiação de 
pista e eventuais brindes, serão todos os zeros pontos perdidos na prova. 
Além da premiação por critério subjetivo. 

5.1.2 – As Classificações nas provas de 0,80m, para efeito de premiação de 
pista e eventuais brindes, será feita de no mínimo ou na proporção de 1 para 
4 participantes, em cada categoria (Menor, Maior e Master). Além da 
premiação por critério subjetivo. 

5.1.3 – As Classificações nas provas de 0,90m, para efeito de premiação de 
pista e eventuais brindes, será feita de no mínimo ou na proporção de 1 
para 4 participantes, em cada categoria (Aspirantes, Master e Aberta).  

5.1.4 – No caso das alturas de 1,00, 1,10 e 1,20m, 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.  A premiação de pista será 
do geral (grupos, aberta e sênior empreenda, no caso de 1.20) do 1º ao 6º 
lugares. 

5.2 – Ao final dos eventos da Copa Gaúcha de Hipismo, haverá para obtenção 
de classificações finais, atribuição de pontos para as determinadas 
categorias de cada prova (Etapa final valerá 1,5 pontos), conforme tabela 
abaixo: 

 
Luga
r 

Ponto
s 

Luga
r 

Ponto
s 

Luga
r 

Ponto
s 

1º 20 6ª 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 

 

5.3 – A definição das categorias e/ou alturas na qual o cavaleiro vai concorrer, 
serão definidas pelo mesmo, indicando na primeira prova que participar. 
Caso o concorrente não indique, será pontuado na altura de sua primeira 
inscrição no evento da Copa Gaúcha de Hipismo. 

5.4 – Os cavaleiros que participarem com dois cavalos na mesma prova, terão 
sempre utilizado o seu melhor resultado para efeito de pontuação. 

5.5 – Em caso de empate nas provas, para efeito de pontuação, os pontos dos 



empatados serão somados e divididos igualmente entre eles.  

5.6 Em caso de empate nas classificações finais, será fator de desempate o 
melhor resultado obtido na FINAL da Copa Gaúcha de Hipismo. 

5.7 A final da Copa Gaucha não é obrigatória, porem a pontuação da final não 
poderá ser descartada. 

5.8 – Os Cavaleiros que disputam o ranking da Copa Gaúcha de Hipismo, tem a 
possibilidade de apenas 2 (dois) descartes nas 8 etapas do ano. No entanto, se 
por acaso alguma etapa for cancelada ou o numero de etapas for igual ou 
menor que 6, ficam apenas 1 (um) descarte. 

5.9 – Mudanças de categorias serão aceitas desde que solicitadas por 
escrito à secretaria da FGEE, até o encerramento das inscrições de cada 
etapa. 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 retornar a 
categoria inicial volta a sua pontuação original. 

5.8 – Todos os cavaleiros que participarem da etapa final, só terão seus 
pontos computados no ranking se tiverem saltado pelo menos 4 etapas. 

 

 

6- Diversos 

a. – Oficiais 

i.– Fica a critério da entidade organizadora, a escolha dos 
oficiais de concurso, sendo necessário no mínimo 1 (um) 
armador oficial, 1 (um) júri oficial e 1 (um) comissário. 

ii.- Os demais participantes do Júri de Campo, poderão ser 
estagiários de livre escolha da comissão organizadora. 

6.2. – Facilidades 

6.2.1 – A FGEE se responsabilizará pelo pagamento dos honorários de um 
Oficial (Armador ou Jurí) do concurso, de acordo com a tabela de taxas de 
honorários da FGEE. 

6.2.2 – A FGEE se responsabilizará pela indicação e pagamento dos honorários 
do Juiz do critério subjetivo, de acordo com a tabela de taxas de honorários da 
FGEE. 

6.2.3 – A FGEE colocará a disposição da entidade organizadora os seguintes itens: 

- Obstáculos 

A FGEE disponibiliza o jogo de obstáculos oficiais no valor de R$ 300,00 (trezentos 
reias) para a realização da etapa. 

Obs. Eventuais danos nos obstáculos, a entidade organizadora deverá repor o 
valor estipulado  de cada material (Vara – R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 
Paraflanco - R$ 1.000,00 (hum mil reais), Ganchos – R$ 155,00 (cento e 
cinquenta e cinco reais)) 

- Equipamento de cronometragem eletrônica 



Obs. Condição para empréstimo do equipamento é de que a entidade 
organizadora contrate para a sua operação, profissional credenciado e 
aceito pelo proprietário do equipamento da FGEE.  

6.3 – Taxas 

6.3.1 – As taxas de inscrições para qualquer prova desta copa é de no 
maximo R$ 120,00 (cento e vinte reais) por conjunto, por prova. 

6.3.2 – Toda entidade deverá recolher à FGEE 10% do valor da inscrição 
por conjunto participante de cada prova até o mais tardar, 4ª feira seguinte 
após o evento, através de depósito bancário. 

6.3.3 – As inscrições HC deverão ser cobradas por 50% do valor da 
inscrição do evento.  

7- Registros na FGEE 

a. – Todos concorrentes inscritos nos eventos da Copa Gaúcha de 
Hipismo, deverão estar devidamente registrados na FGEE. 

b. – Inscrições de ultima hora, deverão ser feitas através de um formulário 
que estará a disposição na secretaria do evento. 

Porto Alegre, 20 de março de 2019. 
 
 

Nelson Lima 

Presidente da 

FGEE 


