
 

“COPA AMADORES SOCIEDADE HÍPICA PORTO ALEGRENSE” 

1. VISÃO GERAL: 

A “COPA AMADORES da Sociedade Hípica Porto Alegrense, “será 

disputada por Equipes (Times), compostas por ATÉ 03 (três) atletas registrados na 

FGEE, e em disputa de 05 (cinco) Etapas “Qualificativas” (EQ) e mais uma “Etapa 

Final” (EF), nas alturas (séries) de 1,05m e 1,15m. 

A série 1,05m, será denominada “Copa Amadores A1”, e a série 1,15m  

“Copa Amadores A2”, as quais serão disputadas independentes uma da outra. 

1.1. Etapas- As Etapas Qualificativas (EQ) e a Etapa Final (EF), 

ocorrerão na Sociedade Hípica Porto Alegrense, sendo que todas as Etapas 

Qualificativas e Etapa Final, serão de 01 (um) dia de prova, que ocorrerão de abril 

a outubro de 2020, a serem realizadas durante o calendário hípico da SHPA e 

chanceladas pela FGEE. 

Todas as Etapas Qualificativas, bem como a Etapa Final, distribuirão 

prêmios em espécie, em quantitativo de R$ 55.500,00 (cinquenta e cinco mil e 

quinhentos reais). 

 

2. COMITÊ ORGANIZADOR: 

Será composto pelo Presidente da FGEE, Sr Nelson Limeira Lima; 

Presidente da SHPA, Sra Maria Helena Eichler; Vice-Presidente Administrativo da 

SHPA, Sr Sergei Costa; Vice-Presidente de Esportes da SHPA, Sr Paulo Sérgio 



Mazzardo; Diretor de Saltos da SHPA, Sr Cláudio de Azevedo Goggia; e Instrutores 

da SHPA. 

3. DOS TIMES: 

O número mínimo de Times participantes em cada série, será de 8 

equipes, porém não haverá limitação máxima de Times participantes. 

O número mínimo de Atletas em cada Time, será de 02 (dois) cavaleiros 

e no máximo 03 (três) cavaleiros. 

O número de Times efetivamente participantes, será comunicado antes 

do início da Copa. 

Os times, estão livres para negociar com potenciais integrantes, não 

necessariamente devem ser filiados a uma mesma entidade hípica. 

Os atletas poderão saltar em até 02 (dois) times diferentes, porém 

obrigatoriamente em séries diferentes, e com cavalos diferentes, na etapa. 

Os Times sempre entrarão antes dos cavaleiros das provas abertas. 

Após a participação de todos os Times da Copa, o percurso será baixado em 5cm, 

e dará início a uma Prova Aberta do Concurso da Sociedade Hípica. 

Todos Cavaleiros participantes da Copa Amadores da SHPA, deverão 

estar filiados a FGEE.  

3.1. Nome do Time, Uniforme e Logomarcas-  

Todos os Times, deverão ter um nome (de cor, empresa patrocinadora, 

nome fantasia), o qual deverá ser informado pelo Capitão, no momento da inscrição 

do Time, não podendo este nome ser alterado no decorrer das Etapas. A prioridade 

de escolha do nome do Time, se dará de acordo a ordem de pagamento da 

Inscrição na SHPA. 



O uniforme mínimo para participação dos times, deverá ser:  bracelete 

com a marca ou cor do time. Será de livre escolha dos times, trajar camiseta polo 

estilizada da equipe, ou casaca estilizada do time, desde que “todo o time” vista o 

mesmo uniforme”. 

Os times poderão livremente incluir a sua logomarca, ou da(s) 

empresa(s) patrocinadora(s) em suas camisetas, casacas ou no bracelete. 

3.2. Janela de transferência; substituição de atletas entre os Times; e ou 

inclusão de Atletas- 

Haverá uma janela de transferência, ou substituição, e ou inclusão de 

Atletas (para o Time que tinha somente 02 Atletas), até o final da 3ª Etapa da Copa. 

As eventuais transferências, ou substituições, e ou inclusões de cavaleiros / 

amazonas nos Times, acarretará em um custo de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

A Substituição ou inclusão (para o Time que estava concorrendo em dupla) 

de atletas, após a 3ª etapa, portanto para a 4ª, 5ª e 6ª, poderá ser realizada, 

excepcionalmente através de comprovação médica (Atestado Médico), ou sanções 

impostas pela FGEE ou CBH. Esta substituição ou inclusão, não terá custo. 

3.3. Compra de Participação- 

É autorizado a “aquisição” de SOMENTE (01) UMA participação em uma 

Etapa da Copa, em um dos Times, “até a 3ª Etapa da Copa”. Esta compra de 

participação, “não será considerada substituição definitiva no Time”. Portanto, o 

Atleta que ficou de fora na Etapa, em um time de 03 (três) Atletas, este poderá 

retornar já a partir da próxima Etapa, e em um Time de 02 (dois) Atletas, terá que 

continuar com somente 02 (dois) Atletas, a partir da próxima Etapa. 

O valor desta compra de participação, será de R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais). 



Caso o Capitão do Time, queira que o Atleta que comprou uma participação, 

continue no Time para o restante da Copa, deverá este Atleta pagar o custo da 

transferência (substituição), como consta no Item 3.2 deste Regulamento, no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

3.4. Categorias permitidas- 

PROVAS/ CATEGORIAS 

COPA AMADORES - A1 

(1,05m) 

COPA AMADORES –  A2 

(1,15m) 

AMADOR B e MASTER B  SIM SIM 

AMADOR A e MASTER A  SIM SIM 

AMADOR e MASTER SIM SIM 

AMADOR Top e JC Top  NÃO SIM 

MINI MIRIM  SIM NÃO 

PRE MIRIM SIM SIM 

JC B SIM SIM 

JC A SIM SIM 

JC SIM SIM 

MIRIM SIM SIM 

PJR NÃO SIM 

Na Copa Amadores A1, série 1,05m, “poderá” ter entre os 03 (três) cavaleiros do 

Time, somente 01 (um) Atleta com seu registro de Amador, Master, Jovem 

Cavaleiro na FGEE, e desde que não tenha durante o ano de 2020, participado de 

competições acima de 1,25m. Qualquer participação deste atleta, em desacordo 

com as normas vigentes na FGEE, de imediato será excluída sua participação para 

o seguimento da Copa. 

Na Copa Amadores A2, série 1,15m, “poderá” ter entre os 03 (três) cavaleiros do 

Time, somente 01 (um) Atleta com seu registro de “Amador Top, ou Máster Top, ou 

Jovem Cavaleiro Top” na FGEE, e desde que não tenha durante o ano de 2020, 



participado de competições acima de 1,35m. Qualquer participação deste atleta, 

em desacordo com as normas vigentes na FGEE, de imediato será excluída sua 

participação para o seguimento da Copa. 

 

4. DOS CAVALOS: 

Cada cavalo poderá participar de somente 01 (uma) prova por dia na 

Etapa da Copa, ou seja, somente com um time. Porem poderão competir ao longo 

das Etapas, por diferentes Times e Séries. Os cavalos da Equipe, poderão ser 

trocados em qualquer Etapa. 

Todos Cavalos participantes da Copa Amadores da SHPA, deverão estar 

filiados a FGEE.  

 

5. CAPITÃO DO TIME: 

Será o porta-voz e representante designado por um Time. O Capitão é a 

pessoa de contato entre a Equipe, o Comitê Organizador da Copa de Amadores, e 

oficiais designados para a Copa.  

O Capitão da Equipe será registrado junto ao Comitê Organizador da 

Copa Amadores, e terá autoridade e responsabilidade para representar a Equipe 

em relação a todos os assuntos. 

Toda e qualquer alteração de Capitão, deverá ocorrer somente em 

caráter excepcional, e ser informada pelo Time com antecedência mínima de 07 

(sete) dias da próxima Etapa da Copa. 

Qualquer situação que fuja a responsabilidade do Comitê organizador, 

será de imediato chamado os Capitães dos Times, para tomarem conhecimento do 



fato, e “sempre por ampla maioria de votos”, decidirem sobre o melhor 

encaminhamento. 

Um mesmo capitão, poderá “capitanear” outros times, na mesma série ou 

de séries diferentes. 

5.1. Do Voto- Terá direito a voto, o Vice-presidente de Esportes da SHPA, o Diretor 

de Esportes da SHPA, e “todos” os Capitães dos Times. 

 

6. TAXAS PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA DE AMADORES: 

6.1. Inscrição-  O valor de inscrição ÚNICO, para participação das 05 (cinco) 

Etapas Qualificativas e mais a Etapa Final da “Copa de Amadores”, será de R$ 

2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) por time, para cada Série (1,05m e 1,15m). 

Este valor “total” deverá ser quitado antes do início da 1ª Etapa. Poderá ser 

parcelado em até duas vezes SOMENTE no cartão de crédito. 

Inscrições fora do prazo acima citado, serão analisadas pelo Comitê 

Organizador, e “caso aceitas”, o pagamento deverá ser pago até o início da 2ª 

Etapa, com acréscimo de 15% do valor inicial de inscrição. 

6.2. Estabulagem- NÃO é obrigatório a permanência dos cavalos participantes da 

Copa de Amadores, nas instalações da Sociedade Hípica Porto Alegrense. Porém, 

se for solicitado por algum competidor, os valores para OS CAVALOS 

PARTICIPANTES DA COPA, serão os seguintes: 

- Estabulagem: R$ 40,00 por dia. 

- Utilização de cocheiras (sem serragem) para permanecer o cavalo durante o dia 

da competição: R$ 20,00 

6.3. Quarto de sela- O valor do quarto de sela, será de R$ 80,00. 



 

7. REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO: 

7.1. Etapas- Serão realizadas 05 (cinco) Etapas Qualificativas, e mais uma Etapa 

Final.  

Todas as Etapas Qualificativas, compreenderão a disputa de 01 (uma) 

prova. Somente a 5º Etapa e a Etapa Final (6ª), serão realizadas um dia após a 

outra. A 5ª Etapa em uma sexta-feira, dia 02 de outubro, após as 18h, e a Etapa 

Final (6ª etapa) será em um sábado, dia 03 de outubro, dentro do cronograma de 

horários das Provas. 

Em cada Etapa, todos os Atletas do Time saltarão, porém, serão 

computados somente os 02 (dois) melhores resultados do Time. Será somado as 

faltas e o tempo dos 02 (dois) melhores resultados do Time. 

O pior resultado dos 03 (três) cavaleiros do Time, será descartado 

automaticamente. Se um Time competir com 02 (dois) atletas somente, este Time 

não terá descarte de resultado na Etapa. 

Cada Time, terá a possibilidade de não participar de SOMENTE 01 (uma) 

Etapa, a qual será automaticamente descartada pela Comissão Organizadora. Se 

o Time participar das 05 (cinco) Etapas Qualificativas, será descartado, o pior 

resultado do Time, em alguma das Etapas. 

Caso um Time participe com somente um cavaleiro, em um alguma 

Etapa, será acrescido 20 (vinte) pontos de pista (pontos perdidos) a mais para este 

Time, que o pior resultado de algum cavaleiro de outros times. 

7.2. Da eliminação ou desqualificação- Em caso de um Time, TER que somar 

uma eliminação ou desqualificação de algum cavaleiro seu, será acrescido a este 

Time, “para este dia de competição”, 20 (vinte) pontos de pista (pontos perdidos) a 



mais, que o pior resultado de algum cavaleiro de alguma das outras equipes, “no 

mesmo dia da etapa”. 

7.3. Classificação na Etapa- As classificações dos Times no dia, se dará pela 

soma da “pontuação (pontos perdidos) e do tempo” dos 02 (dois) melhores 

resultados do Time, ou seja: Para a Série A1 (1,05m), a equipe melhor classificada, 

será a que possua menos faltas, em um menor tempo aproximado do “ideal de 

cada prova”. E para a Série A2 (1,15m), a equipe melhor classificada, será a que 

possua menos faltas, em um menor tempo somado. 

7.4. Ordem de entrada dos Times nas Etapas Qualificativas- A Ordem de 

entrada nas Etapas Qualificativas, será por sorteio, e o Capitão, é quem definirá a 

ordem de entrada de seus atletas no Time, até uma hora antes da Etapa. 

 

8. SISTEMA DE PONTUAÇÃO: 

8.1. Para as 05 (cinco) Etapas Qualificativas: 

 

CLASSIFICAÇÃO PONTOS 

1o Lugar 30 (trinta) 

2o Lugar 26 (vinte e seis) 

3o Lugar 23 (vinte e três) 

4o Lugar 21 (vinte e um) 

5o Lugar 20 (vinte) 

6o Lugar 19 (dezenove) 

7o Lugar 18 (dezoito) 

8o Lugar 17 (dezessete) 



9o Lugar 16 (dezesseis) 

10o Lugar 15 (quinze) 

11o Lugar 14 (quatorze) 

12o Lugar 13 (treze) 

Do 13º lugar, até o 24º 

lugar 
Vai diminuindo 1 ponto. 

Do 24º lugar, até o 

último Time 
1 (um) 

NÃO PARTICIPAÇÃO 

NO DIA 
0 (zero) 

 

8.2. Para a Etapa Final e decisiva: 

O Time vencedor da Copa Amadores, será aquele que somar mais pontos 

por “classificações”, SOMENTE no último dia da Etapa Final. 

SÁBADO 

CLASSIFICAÇÃO PONTOS 

1o Lugar 30 (trinta) 

2o Lugar 26 (vinte e seis) 

3o Lugar 23 (vinte e três) 

4o Lugar 21 (vinte e um) 

5o Lugar 20 (vinte) 

6o Lugar 19 (dezenove) 

7o Lugar 18 (dezoito) 

8o Lugar 17 (dezessete) 



9o Lugar 16 (dezesseis) 

10o Lugar 15 (quinze) 

11o Lugar 14 (quatorze) 

12o Lugar 13 (treze) 

Do 13º lugar, até o 24º 

lugar 
Vai diminuindo 1 ponto. 

Do 24º lugar, até o 

último Time 
1 (um) 

NÃO PARTICIPAÇÃO 

NO DIA 
0 (zero) 

 

9. ETAPA FINAL – (6ª e DECISIVA ETAPA)  

9.1 Participação ou desistência- Para a final, serão computados 04 (quatro) 

etapas, ou seja, serão os 04 (quatro) melhores resultados das 05 (cinco) Etapas 

Qualificativas, os quais, entrarão na disputa final “zerados”, portanto em igualdade 

total de pontuação. 

Para a Etapa Final (6ª), deverão participar “somente os 70% melhores 

Times classificados até a 5ª etapa, das Copas (série A1 e A2), ou no máximo os 08 

(oito) melhores Times em cada série. 

Caso uma equipe não consiga saltar a final, formalizando a 

impossibilidade de participação, será substituída pela primeira equipe de melhor 

resultado, fora dos 70%, ou das 8 (oito) equipes classificadas anteriormente. 

9.2. Ordem de entrada- A ordem de entrada dos Times na Etapa Final, deverá ser 

a inversa a classificação das 05 (cinco) etapas anteriores (com um descarte), e o 

Capitão, é quem definirá a ordem de entrada de seus atletas no Time, até uma hora 

antes da Etapa. 



9.3. Time vencedor geral da Copa de Amadores- Será decretado como Time 

Campeão da Copa de Amadores da Sociedade Hípica Porto Alegrense, aquele 

que obtiver melhor resultado na Etapa Final, ou seja: Para a Série A1 (1,05m), a 

equipe Campeã, será a que possua menos faltas, em uma menor soma de tempo 

aproximado do “ideal da prova final”. E para a Série A2 (1,15m), a equipe Campeã, 

será a equipe que possua menos faltas, em um menor tempo somado. 

Assim como nas Etapas Qualificativas, na Etapa Final, todos os Atletas do 

Time saltarão, porém, serão computados somente os 02 (dois) melhores resultados 

do Time. Será somado as faltas e o tempo dos 02 (dois) melhores resultados do 

Time. 

O pior resultado dos 03 (três) cavaleiros do Time, será descartado 

automaticamente. Se um Time competir com 02 (dois) atletas somente, este Time 

não terá descarte de resultado na Etapa Final. 

10. PREMIAÇÃO 

10.1. Etapas Qualificativas- Em todas as Etapas Qualificativas, haverá cerimônia 

de premiação, para os 03 (três) Times vencedores, com pódio, banner dos 

patrocinadores, cheque grande, galope da vitória. 

Será distribuído uma premiação em espécie de R$ 22.500,00 (vinte e dois 

mil e quinhentos reais), dividido em 05 (cinco) Etapas, sendo então 4.500,00 

(quatro mil e quinhentos reais), POR ETAPA, da seguinte forma: 

PARA CADA ETAPA QUALIFICATIVA 

COPA AMADORES A1- 1,05m COPA AMADORES A2- 1,15m 

CLASSIFICAÇÃO TIME CAPITÃO CLASSIFICAÇÃO TIME CAPITÃO 

1o Lugar R$ 800,00 R$ 200,00 1o Lugar R$ 800,00 R$ 200,00 

2o Lugar R$ 600,00 R$ 150,00 2o Lugar R$ 600,00 R$ 150,00 

3o Lugar R$ 400,00 R$ 100,00 3o Lugar R$ 400,00 R$ 100,00 



 

10.2. Etapa Final- Na Etapa Final (decisiva), haverá cerimônia de premiação final, 

para os 03 (três) Times vencedores, com pódio, banner dos patrocinadores, cheque 

grande, troféu, faixa equipe campeã, espumantes para as equipes vencedoras, 

galope da vitória das equipes vencedoras, galope da vitória da equipe campeã. 

Será distribuído uma premiação em espécie de R$ 33.000,00 (trinta e três 

mil reais), da seguinte forma: 

PARA A FINAL – 6ª ETAPA 

COPA AMADORES A1- 1,05m COPA AMADORES A2- 1,15m 

CLASSIFICAÇÃO VALOR R$ CAPITÃO CLASSIFICAÇÃO VALOR R$ CAPITÃO 

Time Campeão R$ 7 mil R$ 700,00 Time Campeão  
R$ 7 mil 

 
R$ 700,00 

Time Vice-campeão R$ 5 mil R$ 500,00 Time Vice-campeão  
R$ 5 mil 

 
R$ 500,00 

Time 3o Lugar R$ 3 mil R$ 300,00 Time 3o Lugar  
R$ 3 mil 

 
R$ 300,00 

 

11. DAS PISTAS: 

11.1. Características de Julgamento nas Etapas- 

Durante as Etapas Qualificativas, as características de julgamento das 

provas, “PODERÃO ser”: 

 Série A1- Tempo Ideal, Tabela A, Art. 238.5.1.1. 

 Série A2- Duas fases especiais Art. 274.2.5; cronômetro Tabela A Art. 

238.2.2. 

Para a Etapa Final, (6ª e decisiva Etapa), as características de julgamento 

das provas, “DEVERÃO ser”: 



 Série A1: Tempo Ideal, Tabela A, Art. 238.5.1.1. 

 Série A2: Etapa Final: Volta da Vitória, Art. 276.2.1. 

11.2. Percursos- Os percursos de todas as Etapas, serão sempre desenhados por 

“Course Designers” indicados pelo comitê organizador e terão um mínimo de 10 

(dez) obstáculos e 13 (treze) saltos e um máximo de 12 (doze) obstáculos e 15 

(quinze) saltos. 

12. DATAS AGENDADAS DAS ETAPAS, PISTA A SER UTILIZADA e 

HORÁRIOS: 

A Copa de Amadores da SHPA, deverá ocorrer nas datas já agendadas 

na FGEE, conforme segue: 

ETAPAS DATA 

1ª Etapa 18 de abril 

2ª Etapa 21 de junho 

3ª Etapa 25 de julho 

4ª Etapa 08 de agosto 

5ª Etapa 02 de outubro SEXTA-FEIRA 

6ª Etapa “Final” 03 de outubro SÁBADO 

 

12.1. Pista das Etapas- As Etapas, poderão ser realizadas na Pista Coberto, ou 

na Pista de Grama da Sociedade Hípica Porto Alegrense. 

12.2. Horários- As Etapas Qualificativas, e Etapa Final, podem ocorrer em 

qualquer ordem de horários e provas, dentro da grade de horários do evento geral 

da SHPA.  

 

 



13. CANCELAMENTO E / OU ADIAMENTO DE ETAPA DA COPA: 

Se, por fatos alheios à vontade da Comissão Organizadora (CO), alguma 

Etapa da Copa de Amadores, não puder ser realizada(s), a “CO” da Copa, reunirá 

com todos os Capitães, e demandará em duas opções para votação: 

1º- Reagendar para uma outra data, a Etapa não realizada; ou... 

2º- Cancelamento da Etapa não realizada. 

Certamente, a Comissão Organizadora irá dispender todos os esforços 

para encontrar solução alternativa para a realização da(s) Etapa(s) da Copa de 

Amadores, não realizada(s). 

14. CASOS OMISSOS E ESPECIAIS: 

Os casos omissos e especiais (interpretativos e / ou eventuais 

contradições do regulamento) serão resolvidos pelo Comitê Organizador da SHPA, 

juntamente com os Capitães da Copa de Amadores. 

 

 
     COMITÊ ORGANIZADOR  

DA SOCIEDADE HÍPICA PORTO ALEGRENSE 


