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SOCIEDADE HÍPICA PORTO 

ALEGRENSE 

  

RANKING SALTO 2018 

ETAPA SEMESTRE I 

 
  

GENERALIDADES  

                          

1.1– Datas  

 

3 e 4 de março -Torneio abertura  

10 março - Prova Interna  

31 março - Prova Interna  

6 a 8 de abril -Torneio Pré jump  

5 de maio - Prova Interna  

11 a 13 de maio - Torneio 

16 de junho - Prova Interna  

29 de junho a 1 de julho -Torneio Final ranking  

 

- Em todos CSE – Torneios listados acima haverá duas provas de cada 

categoria/grupo válidas para o Ranking, com diferentes regras conforme 

cada grupo / altura/ idade/ etc.  

  

- Haverá ainda quatro Provas Internas válidas para o Ranking, com uma 

prova válida para cada categoria.  

  

Estas datas serão informadas para o período até junho/18 
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1.2 - Comissão Organizadora:  

Diretoria da Sociedade Hípica Porto Alegrense  

  

1.3 – Diretor do Ranking: Lucas Brambilla  

  

1.4 - Comissão de apelação  

Presidente:  Julio Rabelo 

 

Membros: 

Francisco Obino Cirne Lima  

Antonio Augusto Tigre  

                   

 

2 – Participação no Ranking:  

  

2.01 - Poderão participar todos os cavaleiros representantes da entidade e convidadas 

da SHPA, que estejam devidamente registrados na FGEE para o ano de 2018; 

Os líderes do Ranking em cada Altura portarão a “Braçadeira de Líder”. 

  

2.02 – Cavalos Novos terão seu Ranking específico, dividido por idades (4, 5 e 6 anos). 

Estes poderão ser apresentados por cavaleiros distintos em cada prova válida para o 

seu ranking. Os cavaleiros poderão apresentar no máximo 8 cavalos em cada prova 

reservada a cavalos novos, válida para o Ranking.  

 

2.03 - Cada cavaleiro poderá disputar o ranking em até uma categoria. 

Para contagem da pontuação do Ranking de cavaleiros/Amazonas serão computados 

os pontos do resultado da primeira montada apresentada pelo cavaleiro em cada prova 

válida. 

  

2.04 - Categorias  

As categorias serão agrupadas por altura, conforme circular da FGEE.  

  

3 – O Ranking 2018 da SHPA será disputado nas seguintes alturas/categorias/ 

grupos:  

 

Escola – 90cm 

Cavalos Novos 4 anos  

Cavalos Novos 5 anos  

Cavalos Novos 6 anos  

Grupo 1 (1,00m) 

Grupo 2 (1,10m) 

Grupo 3 (1,20m) 

Aberto 1,30 – 1,40m (Desempate conjunto a 1,35m; Provas com tempo direto 1,35m) 
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4 – Inscrições e taxas: 

 
Taxa de inscrição do ranking por atleta de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) e o 
mesmo terá 10% de desconto nas provas válidas para o ranking em torneios e provas 
internas.  
 
O valor total auferido com as inscrições específicas para o Ranking serão 100% 
convertidos na premiação final do Ranking semestral da SHPA. Aqueles cavaleiros e 
cavalos que atenderem aos requisitos das diversas categorias, bem como se 
enquadrarem nas regras estabelecidas neste regulamento estarão aptos a participar 
do Ranking.   
  

5 – Pontuação:  

  

5.1 - O resultado final do Ranking 2018 será o somatório das etapas I e II:  

 

5.1.1 – Nas provas “abertas” de 1,30m e 1,40m: das 6 (seis) melhores pontuações 

(conforme tabela abaixo) entre as 8 provas que serão realizadas – em cada um dos 4 

torneios da temporada, e das três melhores pontuações obtidas nas 4 provas das PI 

(Provas Isoladas do Ranking).  

 

5.2 – Obtenção das pontuações:  

  

          5.2.1 – Nas categorias de cavalos novos 4 e 5 anos:  

  Nas provas isoladas – conforme a classificação de cada concorrente baseado nas 

tabelas abaixo;  

  Nos torneios – referentes à classificação de cada concorrente baseado no resultado 

na somatória das faltas dos dois dias.  

  

  5.2.2 – Nos Grupos I, II e III, bem como em cavalos novos 6 anos:  

  Nas provas isoladas – conforme a classificação de cada concorrente baseado nas 

tabelas abaixo;  

  Nos torneios – referentes à classificação de cada concorrente pela contagem 

olímpica (1° = n° de participantes da 1ª prova +1, 2° lugar -1, 3° - 2 e assim 

sucessivamente) após os dois dias de competições de cada torneio;  

  

  5.2.3 – Nas provas “abertas” de 1,30m e 1,40m:  

    Conforme 5.1.2. acima.  

  

 5.3 – Tabela de pontuação  

As pontuações a serem recebidas pelos concorrentes serão por prova. 
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A pontuação do Torneio final terá um acréscimo de 50% no seu resultado. 

    

- A partir do 12 º classificado nas provas dos concursos, e nas provas isoladas, 

assim como os eliminados ou desistentes não receberão pontos.  

  

- Cada cavalo poderá participar em até duas provas por dia e pontuar somente 

na primeira participação em cada dia. Respeitando sempre as regras que estarão 

estabelecidas nos programas oficiais específicos de cada evento, e somente pontuará 

caso suas duas participações forem válidas pelo ranking  

  

Observações importantes:  

- Nas categorias de Cavalos Novos, a pontuação pertence ao cavalo, 

independente de quem o apresentar.  

  

- No caso de troca de categoria-altura para uma categoria superior no decorrer 

do Ranking, o cavaleiro levará seus pontos obtidos até a data da transferência, 

limitados a 70 % dos pontos do líder da nova categoria/altura naquele momento. A 

troca deverá ser solicitada por escrito, sem o que não terá validade.  

  

- Eventuais trocas para categorias inferiores não darão direito a crédito de pontos 

anteriores, e o concorrente inicia naquele momento com nenhum ponto acumulado.  

  

- Em caso de empate em alguma das provas para alguma das colocações 

previstas neste programa, o número de pontos a ser creditado ao cavaleiro ou cavalo, 

será a média aritmética da soma dos pontos correspondentes aos lugares ocupados.   

  

Classificação Pontos Classificação Pontos

1 18 1 12

2 14 2 11

3 11 3 10

4 9 4 9

5 8 5 8

6 7 6 7

7 6 7 6

8 5 8 5

9 4 9 4

10 3 10 3

11 2 11 2

12 1 12 1

TORNEIOS PROVAS INTERNAS

TABELA DE PONTUAÇÃO
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- No caso de empate na pontuação final do ranking para qualquer classificação 

prevista no programa, terá precedência o nº de 1ºs lugares, 2ºs lugares e assim por 

diante.  

  

  

6 – Ordens de entrada:  

  

- As ordens de entrada das provas serão realizadas por sorteio, exceto na 

segunda prova de cada categoria/altura/grupo do Torneio de Encerramento, onde será 

utilizada, a ordem inversa da classificação no respectivo Ranking apurado até a prova 

ou torneio anterior.  

 

- Caso um cavaleiro participe com mais de uma montada em uma prova, deverá 

indicar ao júri de campo antes do início da prova o cavalo que valerá para efeito de 

pontuação. Caso não indicar, será considerado o resultado obtido com sua primeira 

montada na prova.  

  

  

7 – Divulgação:  

  

A divulgação da pontuação parcial do ranking, será feita através do site da SHPA e 

em painéis no interior da Sociedade Hípica Porto Alegrense. O líder do ranking até a 

prova ou torneio anterior de cada altura / grupo receberá uma identificação em seu 

uniforme (braçadeira) quando das participações subsequentes. 

  

  

8 – Recursos:  

Quaisquer reclamações ou recursos referentes especificamente ao ranking, deverão 

ser dirigidos por escrito à comissão de apelação acompanhados do depósito da taxa 

de R$ 200,00.  

Recursos na etapa final, serão aceitos somente até uma hora após a divulgação oficial 

dos resultados finais.  

  

  

9 – Premiação: a ser divulgada posteriormente  

  

  

Porto Alegre, 30 de janeiro de 2018.  

A Comissão Organizadora  

 


