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1.  INFORMAÇÕES GERAIS                                                                                                      www.copacarioca.com.br
1.1 Evento: Copa Carioca de Amadores & Cavalos Novos  
1.2 Etapa 4 – FINAL – Paddock -  – CSE Concurso de Salto 
Estadual 
Data: 16 e 17 de setembro 2017 
Local: Condomínio Equestre Paddock -  BR 040 Km 46,5 - 
Pedro do Rio - Petrópolis 
1.3 Organização da Etapa:  
FEERJ – Federação Equestre Estado do Rio de Janeiro 
Stud Nacume - Zeka Palhares Salgado 21 98668 7838 
 Manège São Lourenço - Paulo Figueira de Mello 24 2221 
2986 /24 98811 7488  
1.4 Supervisão Técnica:   
FEERJ Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro 

Rua Jardim Botânico nº 421 – RJ – Brasil – Cep 22.470-050 
Telefones – (21) 2539 4602  -  2286 3930 

 

1.5 Patrocinio: BTG Pactual  - Apoio: FEERJ, Hotel Le 
Canton, Reiter Botas, Vita Horse, ABCCH e Paddock.   
1.6 Comitê Organizador:  

Presidende de Honra: Sr. Francisco Soares Brandão 
Presidente da FEERJ: Sr. Rodolpho Luiz Figueira de Mello 
Diretora Técnica FEERJ: Sra.Lucia Faria A. Simões 
Dir. Cavalos Novos FEERJ: Sr.Hélio Lemos Pessoa 
Diretores do Evento: 
Sra. Daniela Figueira de Mello 
Sr. Edward Amadeo 
Sr. José Roberto Palhares Salgado   
Sr. Paulo Figueira de Mello 

 

2.  CONDIÇÕES GERAIS:  
Este evento é organizado e regido de acordo com os 
seguintes regulamentos:  
- Regulamento Geral da CBH 2017  
- Regulamento de Salto da CBH 2017  
- Regulamento Veterinário da CBH 2013 
- Diretrizes técnicas e Tabelas de encargos CBH 2017  

- Regulamento Particular da Copa Carioca Amadores & 
Cavalos Novos 
- Regulamento Associação Brasileira de Cavalos Novos 
e todas as modificações, correções e adendos 
posteriores aos regulamentos citados publicados pela 
CBH ou pelo Organizador. 
 

 

3.  OFICIAIS DO CONCURSO: 
Júri de Campo: Presidente: Sr. Kurt Grijspeerdt 
Membros: Sra.Claudia Braga 
Comissário Chefe: Sr. Márcio Terreso 
Assistente: Sta. Helena Costa  Carvalho 
Desenhador de Percurso: Sra. Lucia faria A. Simões 
Secretário Geral:  Sr.Leonam Ferrarez Jr. 

Cronometragem e Som: Eques Sonorização 
Cerimonial e Secretaria: a cargo da organização  
Veterinários Oficiais: Equipe do Dr.Julio Cesar Panganela 
Ferrador Oficial: a cargo da organização 
 
 

 

4.  CONDIÇÕES TÉCNICAS:
Pista de Competição: 80m x 45m  all weather 
Pista de Distensão:  35m x 17m  all weather 

Ganchos de Segurança: Disponíveis em quantidade 
suficiente, de fabricantes reconhecidos e aprovados. 
 
 

 

5.  PARTICIPAÇÃO E CATEGORIAS: 
A Etapa 4 Paddock  – FINAL  - da  Copa Carioca Amadores & Cavalos Novos 2017, está aberta à participação de 
Amazonas e Cavaleiros Amadores, Masters (Campeonatos) e Jovens Cavaleiros A, JC, JcT, PréMirim,Mirim,PJr (Extra Rk 
Feerj), Mini Mirim,JcB  e Aberta (Extras), inscritos na FEERJ e cavaleiros individuais convidados.  
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5.1 Esclarecimentos Importantes: 

• Series do Campeonato (Amador e Master) - participação máx. 3 animais por prova. 

• Cavalos Novos - não há limite por cavaleiro e poderão participar a título de treinamento na série anterior a da sua 
idade, desde que não participe de outra prova no dia.  

• Pontuação do campeonato se dará pelo conjunto cavalo/ cavaleiro –  melhor resultado na etapa. 

• Não haverá pontuação de campeonato para as provas Extras e Provas Extras do Rk Feerj. Serão consideradas 
provas individuais. A Feerj, no entanto, premiará o vencedor, 2º e 3º colocado de cada categoria válida para o 
Ranking no final desta Etapa. 

• Cavaleiro Amador ou Master poderá saltar 02 séries da categoria, mas deverá escolher,  antes do início da 
primeira prova da etapa, em qual disputará o Campeonato. Na outra série em que saltar, o conjunto disputará 
apenas a premiação e colocação na prova, sendo seus pontos para efeito de Campeonato considerados nulos. O 
cavaleiro que não indicar ao Juri de Campo, antes de começar a sua primeira participação na Copa, em qual série 
disputará, ficará valendo a série mais alta em que ele estiver inscrito. 

• Não serão aceitos  animais que não estejam com seus boxes reservados para o evento. 
5.2 Ranking FEERJ: As categorias de Amadores, Masters, Cavalos Novos, PMR, MR, PJR, JCA, JC, JCT contarão pontos 
para o Ranking FEERJ 2017. Os cavaleiros participantes das provas Extras não assinaladas como RK Feerj não estarão 
pontuando para o Ranking (são elas: MMR, JCB, JR, SR). 
 
 

6.  EXIGENCIAS SANITÁRIAS E RESPONSABILIDADE LEGAL: 

• A entrada e participação de qualquer animal, está 
condicionada à apresentação de exame de AIE e 
Mormo originais e válidos; vacinas atualizadas contra 
INFLUENZA EQÜINA, TÉTANO, ENCEFALOMIELITE e 
RAIVA, constando em seu Passaporte.  

• A apresentação do Passaporte será OBRIGATÓRIA, 
assim como o CHIP em todos  os cavalos do Evento 

• É proibida fazer qualquer ligação clandestina de 
energia, tanto na área das  cocheiras quanto na dos 

quartos de arreio. A necessidade desses serviços deve 
ser solicitada aos organizadores da Copa Carioca.  
 

• Todos os proprietários e concorrentes são 
pessoalmente responsáveis por danos causados a 
terceiros, pelos mesmos, seus funcionários e 
representantes ou seus animais - POR ESSA RAZÃO 
RECOMENDA-SE CONTRATAR UM SEGURO CONTRA 
TERCEIROS. 

• GTA    
 

 

7.  FACILIDADES OFERECIDAS
7.1 Tratadores: Por conta própria. Sugerimos trazer colchões, cobertores, roupa de cama, baldes e demais objetos de 
uso pessoal. Banheiros e duchas disponíveis. Barraca de alimentação junto às cocheiras. 
7.2 Caminhões: Os caminhões deverão utilizar os trajetos e áreas pré-definidas e indicadas pela organização. 
 
 

8.  INSCRIÇÕES ONLINE: nos sites: www.copacarioca.com.br e   www.feerj.com.br 
8.1 Inscrição definitiva com DESCONTO: Até o dia 8 de setembro 2017. 
8.2 Taxa de Estabulagem 
- Cocheira desmontaveis.  3,0mx3,0m: R$ 330,00 (inclui serragem) 
- Quarto de arreios:        R$ 280,00 (equivalente a uma cocheira SEM SERRAGEM) 
- Entrada dos animais:                     15 setembro de 2017 (A PARTIR DE 08:00 h) 
- Saída dos animais:        17 de setembro de 2017 - APÓS AS PROVAS 
IMPORTANTE     Há limitação no número de cocheiras. Por este motivo solicitamos confirmar a sua inscrição com o 
Comitê Organizador. Número máximo de inscrições disponiveis:  120 animais + 10 convidados 

http://www.copacarioca.com.br/
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8.3 Taxa de Inscrição da Etapa (02 provas): 

Categorias: Valor reduzido A partir de 08 de setembro 

  Amador B ou Master B – Campeonato R$ 450,00 R$ 550,00 
  Amador A ou Master A – Campeonato R$ 450,00 R$ 500,00 

  Amador ou Master – Campeonato R$ 450,00 R$ 500,00 
  Amador Top ou Master Top – Campeonato R$ 450,00 R$ 500,00 
  Categ. Amadores (Campeonato) + part Master (Campeonato) 

  Cavalos Novos 4,5,6,7/8 anos (Campeonato) 
R$ 500,00 
R$ 250,00 

R$ 600,00 
R$ 350,00 

  Extra Rk Feerj - Pmr, JcA, Mr, Jc, Pjr, JcT  
  Extra - Mmr, JcB  e Aberta 
  Extra - Treinamento cavalos novos 

    R$ 350,00 
    R$ 350,00 
    R$ 250,00 

        R$ 450,00 
        R$ 450,00 
        R$ 350,00 

ATENÇÃO: Após 8 de setembro de 2017, desde que ainda hajam cocheiras disponíveis, serão aceitas novas inscrições 
autorizadas diretamente com os Diretores da Etapa. 

Banco Itaú. Ag: 6179  CC: 18508-4. FEERJ. CNPJ 29 533 262/0001-01. 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

• TODOS OS ANIMAIS DEVERÃO ESTAR ESTABULADOS 
NA ÁREA DO EVENTO  

• UM CAVALO SÓ PODERÁ PARTICIPAR DE 01 PROVA 
POR DIA  

• CAVALOS NOVOS  -> PODERÃO SER INSCRITOS NA 
PROVA DE CATEGORIA INFERIOR A DA SUA IDADE, 
ENTRANDO  A TÍTULO DE TREINO.  

• OS COMPETIDORES QUE SE INSCREVEREM E  NÃO 

EFETUAREM SEUS PAGAMENTOS ATÉ 08 de setembro 
2017, NÃO TERÃO GARANTIA DE VAGAS E SUAS 
INSCRIÇÕES ESTARÃO SUJEITAS A CONFIRMAÇÃO DA 
COMISSÃO ORGANIZADORA. 

• INSPEÇÃO VETERINARIA  15 de setembro:13:00 às 
17:00h 

• CAVALOS NOVOS, há necessidade de REGISTRO em 
Associação da raça, vacinas e passaporte. 

• PROVAS DE CAVALOS NOVOS   Seletivas para o “BH 
do Futuro”. Regulamento em anexo. 

8.4  “Forfait” -  sem aviso: Custo total da inscrição e estabulagem não serão devolvidos.      
                         - demais casos:  forfait veterinario antes do inicio da prova , outros serão decididos pelo C.O.  
8.5   Recursos: Por escrito, ao custo equivalente ao dobro da inscrição da respectiva categoria.  

9.  SERVIÇOS DE VETERINÁRIA E FERRADORIA: 
Haverá durante todo o evento (15, 16 e 17 de  setembro) a disposição dos interessados, serviço de veterinária e 
ferradoria. Sendo que eventuais despesas correrão por conta dos responsáveis pelos animais. 
 
 

10.  PREMIAÇÃO DA ETAPA 
 

Troféu aos primeiros colocados de todas as provas, medalhas até terceiros lugares e escarapelas  até os sextos 
colocados. 
As Provas Extras e Extras validas para Ranking terão a premiação agrupada, com Troféu ao 1º , medalha até o 3º e 
escarapela até o 6º colocado por prova.  
 A Feerj premiará por categoria, com medalhas, o vencedor, 2º e 3º colocados da Etapa (criterio de pontuação do RK 
FEERJ). 
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10.a .       PREMIAÇÃO DA SÉRIE ABERTA                                                                                                                                       :  

      Premiação em espécie na série Aberta (1,30m) da Copa Carioca 2017 

Vencedores por pontos somados nos 2 dias de prova da série ABERTA, seguindo o critério de pontos do Campeonato. 
100% do valor arrecadado com as inscrições serão revertidos para o PRÊMIO COPA CARIOCA, nas seguintes 
proporções:35% para o primeiro colocado, 20% para o segundo, 15% para o terceiro, 10% para o quarto colocado, 5% para 
o quinto e sexto colocados. 10% para troféus, escarapelas. 
 

11. PREMIAÇÂO CAMPEONATO  
 

        Campeões nas Categorias:   Amador B,  Amador A, Amador e Amador Top:  
• Voucher  HOTEL LE CANTON     em Teresópolis, com direito a  1 quarto para 2 (duas) pessoas com  com 

pensão completa e para 1 (um) fim de semana 
 
12.  REGULAMENTO DA COPA CARIOCA - AMADORES& CAVALOS NOVOS  
 
11.1 ETAPAS 2017: 
Etapa 1: 29 e 30abril 2017–SHB  Sr. Helio Pessoa                                                                                                                             
Etapa 2:  20 e 21 maio 2017 - Paddock Sra.Lucia Faria Alegria Simões 
Etapa 3 : 16 e 17 de junho 2017 - Sitio São José   Sr. Carlos Vinicius G. da Motta 
Final:  16 e 17 de setembro 2017–Paddock   Sra. Lucia Faria Alegria Simões 
 
11.2 PONTUAÇÃO DO CAMPEONATO:      

• A pontuação do Camp. de Amadores e Masters será atribuída aos melhores conjuntos (cavaleiro / cavalo) da etapa. 

• A pontuação do Campeonato de Cavalos Novos de 4, 5, 6 e 7/8 anos será atribuída ao melhor cavalo 
(INDEPENDENTE DE SEU CAVALEIRO) da etapa. (Os conjuntos empatados em qualquer posição receberão a pontuação 
integral relativa à mesma, porém os animais nas classificações subsequentes receberão os pontos relativos à posição 
efetivamente ocupadas, ou seja, “n+1”, o “n” é o número de cavalos empatados.) 
 

Pontuação por Prova:   em cada Prova da Etapa será a seguinte pontuação:                                                                
Colocação  1º     2º     3º      4º    5º    6º    7º    8º    9º    10º    11º    12º    13º    14º     15º   16º                                    
Pontos       20     17     15     13    12    11    10     9      8       7        6        5        4        3         2       1 

• A classificação do Campeonato se dará por pontos ganhos e não haverá descarte de nenhuma prova. 

• Nos Grandes Premios da  Etapa Final do Campeonato,  os pontos obtidos pelos conjuntos terão peso 2. 
IMPORTANTE  Campeonato Amadores, Master e Cavalos Novos 7/8 anos - Em caso de empate na Classificação Geral 
do Campeonato após a  Etapa Final, será usado como critério de desempate o maior número de vitórias nas provas do 
Campeonato. Persistindo o empate, será considerada a melhor classificação na última Etapa do Campeonato. 
Campeonato Cavalos Novos 4 e 5 anos - O desempate será ao tempo ideal. 
Campeonato Cavalos Novos 6 anos -  O desempate se dará ao cronometro. 
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13.  TROFÉU PERPÉTUO: Na série ”Amador – 1,20m” estará em jogo o troféu perpétuo ”Rodolphão”. 

Homenagem ao amigo e cavaleiro amador Rodolpho Figueira de Mello. O Conjunto Campeão da Copa 
Carioca nesta categoria receberá uma réplica do Troféu Perpétuo e terá seu nome inscrito no original. 

 
14. CASOS OMISSOS  
Os Diretores da Etapa resolverão eventuais casos omissos ou alterações julgadas necessárias ao bom andamento das 
competições. 

PROGRAMAÇÃO TÉCNICA               

                                       Inspeção Veterinária: SEXTA  FEIRA  15 DE SETEMBRO – 13:00h as 17:00h 
 

SABADO  – 16 de Setembro 2017 

Início 9:30h:   

Prova n 1 Grande Premio Haras Amoranda - Cav. Novos 4 anos – alt. Max. 1,00 m – leve – “SELETIVA BH DO FUTURO” 
Tab. A, art. 238.1.1 Tempo concedido – Obstáculos alt. Max.  1,00 x 1,30 m, velocidade: 350 m/min. 

Prova n 1a    Prova Copa Carioca - Amador B – Master B. EXTRA - Mini Mirim - Jovem Cavaleiro B - 1,00 m - leve 
Tab. A, art. 238.2.2 01 Desempate–Mmr e J.CavB art. 238.6.2.2  Faixa de Tempo com Des. ao T. Ideal -  Obstáculos 
1,00m x 1,10 m, velocidade: 350 m/min. 
Mesmo reconhecimento e prova. 
 
A seguir: nunca antes de 11:00h 

Prova n 2         Manège São Lourenço - Cavalos Novos 5 anos - 1,10 m – Leve – “SELETIVA BH DO FUTURO” 
Tab. A, art. 238.1.1 Tempo concedido - Obstáculos 1,10 x 1,30 m, velocidade: 350 m/min. 

Prova n 2a     Prova Copa Carioca - Amador A - Master A. EXTRA - Pré Mirim - Jovem Cavaleiro A - 1,10 m - Leve 
Tab. A, art. 238.2.2  01 Desempate - Obstáculos 1,10m x 1,30 m, velocidade: 350 m/min. 
Mesmo reconhecimento e prova. 
 
A seguir: nunca antes de 13:30h 

Prova n 3     Prova  Haras Sonho Verde - Cavalos Novos 6 anos - 1,20 m – Leve – “SELETIVA BH DO FUTURO” 
Tab. A, art. 238.1.1 Tempo concedido - Obstáculos 1,20m x 1,40 m, velocidade: 350 m/min. 

Prova n 3a   Prova Copa Carioca  -   Amador – Master. EXTRA -  Mirim - Jovem Cavaleiro - 1,20 m - Leve 
Tab. A, art. 238.2.1 Cronometro - Obstáculos 1,20m x 1,40m, velocidade: 350 m/min. 
Mesmo reconhecimento e prova. 
 
A seguir: nunca antes de 15:30h 

Prova n 4a    Grande Premio Paddock - Cavalos Novos 7/8 anos - 1,30 m – Leve – “SELETIVA BH DO FUTURO” 
Tab. A, art. 238.2.2 01 Desempate - Obstáculos 1,30m x 1,50 m, velocidade: 350 m/min. 

Prova n 4 GP Paddock - Amador Top - Master Top. EXTRA – Jovem Cavaleiro Top - Pre Junior – Aberta -  1,30m - Leve 
Tab. A, art. 238.2.2 01 Desempate - Obstáculos 1,30m x 1,50m, velocidade: 350 m/min. 
 Mesmo reconhecimento e prova.        
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DOMINGO – 17 de Setembro 2017 

Início 09:30h:   

Prova n 5     Prova Haras Massangana - Cavalos novos 4 anos 1,00 m –Leve – “SELETIVA BH DO FUTURO” 
Tab. A, art. 238.1.1 Tempo concedido - Obstáculos 1,00 x 1,30 m, velocidade: 350 m/min. 

Prova n 5a    Prova Copa Carioca  -Amador B – Master B. EXTRA  -  Mini Mirim - Jovem Cavaleiro B. 
Tab. A, art. 238.2.1 Cronometro-Mmr e JcB art. 238.6.2.1 F.Tempo eTempo Ideal - Obstáculos 1,00m x 1,10 m, 
velocidade: 350 m/min. 
Mesmo reconhecimento e prova. 
 

A seguir: nunca antes de 11:00h 

Prova n6   Prova Haras JB - Cavalos Novos 5 anos - 1,10 m – Leve – “SELETIVA BH DO FUTURO” 
Tab. A, art. 238.1.1 Tempo concedido - Obstáculos 1,10 x 1,30 m, velocidade: 350 m/min. 

 Prova n 6a   Prova Copa Carioca - Amador A – Master A.    EXTRA - Pre Mirim -  Jovem Cavaleiro A   -   1,10 m - Leve 
Tab. A, art. 238.2.1 Cronômetro - Obstáculos 1,10m x 1,30 m, velocidade: 350 m/min. 
Mesmo reconhecimento e prova. 
 

A seguir: nunca antes de 13:30h 

Prova n 7  Prova  BH do Futuro -  Cavalos Novos 7/8 anos - 1,30 m – Leve – “SELETIVA BH DO FUTURO” 
Tab. A, art. 238.2.1 Cronômetro - Obstáculos 1,30 x 1,50 m, velocidade: 350 m/min. 

Prova n 7a  Prova BH do Futuro  - Amador Top - Master Top.  EXTRA – Jov. Cav. Top - Pre Jr. - Aberta 1,30 m - Leve 
Tab. A, art. 238.2.1 Cronômetro - Obstáculos 1,30m x 1,50m, velocidade: 350 m/min 
Mesmo reconhecimento e prova 
 
A seguir: nunca antes de 15:00h 

Prova n 8 - Prova  Stud Nacume - Cavalos Novos 6 anos - 1,20 m – Leve – “SELETIVA BH DO FUTURO” 
Tab. A, art. 238.1.1 Tempo concedido - Obstáculos 1,20m x 1,40 m, velocidade: 350 m/min. 

Prova n 8a-  Grande Premio BTG Pactual - Amador – Master.      EXTRA -  Mirim - Jovem Cavaleiro - 1,20 m - Leve 
Tab. A, art. 238.2.2 01 Desempate - Obstáculos 1,20m x 1,40m, velocidade: 350 m/min. 
Mesmo reconhecimento e prova 
 
 

É IMPORTANTE que  os conjuntos classificados nas provas do Campeonato, apresentem-se montados na pista a fim de 
receberem suas premiações. 

 
“OBRIGATORIO PASSAPORTE PARA TODOS OS ANIMAIS” 
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COPA BH - REGIONAL – RIO – CAVALOS NOVOS 2017 
Seletivas para o “BH do Futuro” 

REGULAMENTO 

 
 I – INTRODUÇÃO 
 

A COPA BH REGIONAL RIO tem como objetivo fomentar e incentivar a formação de Cavalos 
Novos entre 04 e 08 anos, no Estado do Rio de Janeiro.  
           A Copa BH Regional - Rio será disputada em 06 (seis) etapas, totalizando 12 provas válidas 
para efeito de pontuação no Ranking.  
Campeão, Vice-Campeão e o terceiro colocado de cada categoria serão definidos após a totalização dos 
pontos obtidos nas 12 (doze) provas considerados os descartes dos 3 (três) piores resultados.  
           A Copa BH Regional – RIO será usada como critério para distribuir as vagas da regional para a 
disputa do título “BH DO FUTURO” no Festival Nacional do Cavalo Brasileiro de Hipismo (Final com 
regulamentação própria a disposição no site da ABCCH).  
 

Serão distribuídas por todo o país, em cada idade, 35 vagas para o “BH DO FUTURO”. A 
Regional RIO dispõe de 03 vagas por categoria, que serão destinadas ao Campeão, Vice-Campeão e 
terceiro colocado de cada idade (04, 05, 06, e 07 e 08 anos).  
 
II – CALENDÁRIO 

ETAPAS DATA LOCAL EVENTO PROVAS 
1ª 29 e 30/4 SHB Copa Carioca 2 
2ª 20 e 21/5 Paddock Copa Carioca 2 
3ª 17 e 18/6 Sitio São José Copa Carioca 2 
4ª 12 e 13/8 SHB Estadual de C. Novos 2 
5ª 26 e 27/8 Massangana Haras Massangana 2 
6ª 16 e 17/9 Paddock Copa Carioca 2 

 TOTAL DE PROVAS 12 
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 III – CONTAGEM  
 

1. A Copa BH Regional Rio contará com 12 provas e serão descartados os 3  piores resultados.  

 
2. A pontuação será por prova, e obedecerá ao formato da tabela de pontuação da Copa do 

Mundo.  
3. Ressalta-se que para todas as categorias está previsto um desempate na igualdade de 

penalidades para determinação do primeiro lugar da etapa. Para efeito de premiação da etapa 
(medalhas, troféus e placas de cocheira) valerá o resultado do desempate, porém no que se refere à 
pontuação, serão computados os pontos de cada prova (conforme classificação pela Tabela da Copa 
do Mundo), sem quaisquer bonificações advindas da classificação no eventual desempate da etapa.  

4. Os conjuntos empatados em qualquer posição receberão a pontuação integral relativa à 
mesma, porém os animais nas classificações subsequentes receberão os pontos relativos à posição 
efetivamente ocupadas, ou seja, “n+1”, o “n” é o número de cavalos empatados.  

5. Para as categorias de 04 e 05 anos o desempate será disputado ao tempo ideal.  
6. No caso de empate na soma dos pontos ao final da Copa BH – Regional – Rio vencerá o 

melhor resultado no Campeonato Estadual de Cavalos Novos.  

7. No caso de etapas com três dias de disputa serão consideradas as provas dos dois primeiros 
dias para efeito de pontuação. 

Tabela da Copa do Mundo 

No. CONC. +16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

CLASSIF. 

1o. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 

2o. 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 

3o. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

4o. 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

5o. 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

6o. 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

7o. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

8o. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

9o. 8 7 6 5 4 3 2 1 

10o. 7 6 5 4 3 2 1 

11o. 6 5 4 3 2 1 

12o. 5 4 3 2 1 

13o. 4 3 2 1 

14o. 3 2 1 

 15o. 2 1 
 

16o. 1  
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IV - PREMIAÇÃO  
 

1. Por Etapa:  

• Placas de Box ao Criador e Proprietário para todas as idades (04, 05, 06, 07 e 08 anos)  
 

2. Final Geral:  

• Troféu e Capa para os Campeões de cada categoria;  

• Campeões, Vices e terceiros colocados das Seletivas Regional Rio  
Categorias 4,5,6,7 e 8 anos 

 
Apoio no valor de R$ 1.000,00 mil reais para transporte terrestre (Rio de Janeiro /São Paulo/Rio 

de Janeiro), para as categorias (04, 05, 06, 07 e 08 anos) afim de participarem do Festival Nacional do 
Cavalo BH 2017. Caso haja a impossibilidade de algum competidor o apoio passará a valer para o 
competidor que venha imediatamente a seguir a sua colocação.  

 

• Inscrições isentas de cobrança para os Campeões e Vice Campeões de todas as idades  
 
Obs. Para fazer jus as premiações da Final Geral o animal deverá ter participado de, pelo menos 
50%(cinquenta por cento) das provas das Seletivas BH- RIO  
 
V – PARTICIPAÇÃO  

No que se refere aos animais participantes do Ranking, só serão computados pontos aos Cavalos 
Brasileiro de Hipismo ou de raça formadora com Registro Genealógico devidamente emitido pelo Stud 
Book Brasileiro do Cavalo de Hipismo (SBBCH) e com parecer de importação emitidos pela ABCCH.  
 

As provas reservadas a Cavalos Novos estão de acordo com a regulamentação pertinente da 
CBH, abertas a cavaleiros/amazonas das categorias Júnior (>16 anos) e Sênior. 
 

Fica liberada a participação “hour concours” em todas categorias independentemente da idade do 
animal, contanto que compreendida entre 04 e 08 anos, e sempre da maior para a menor idade. Cada 
animal só poderá participar de uma prova por dia.  
 

Tabela de idade hípica para o Circuito de Cavalos Novos 2017 
Cavalos 04 anos – animais nascidos entre 01/08/2012 e 31/07/2013 
Cavalos 05 anos – animais nascidos entre 01/08/2011 e 31/07/2012 
Cavalos 06 anos – animais nascidos entre 01/08/2010 e 31/07/2011 
Cavalos 07 anos – animais nascidos entre 01/08/2009 e 31/07/2010 
Cavalos 08 anos – animais nascidos entre 01/08/2008 e 31/07/2009 
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É importante ser observado que a Tabela acima contempla as eventuais carências concedidas 
pela World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) e Federation Equestre Internationale (FEI).  
 

Quaisquer dúvidas ou omissões que possam surgir nesse regulamento serão decididas pela 
Diretoria do Núcleo Regional Rio.  
 
 

Diretor da Regional Rio – José Roberto Palhares Salgado  
 

Diretor Adjunto – Hércules Gadelha 
 

 
 

DIRETRIZ TÉCNICA 007/15 PASSAPORTE CBH 
 

CÓDIGO DE CONDUTA DA FEI 
1.  Em todos os esportes equestres o CAVALO tem que ser considerado a figura mais importante. 2. O bem-estar do 
CAVALO tem que estar acima da necessidade dos Organizadores, Patrocinadores e Oficiais.  
3. Todo manejo e tratamento veterinário tem que assegurar a saúde e o bem-estar do CAVALO. 4. Os mais altos padrões 
de nutrição, alimentação, saúde, higiene e segurança têm que ser incentivados e mantidos em qualquer situação.  
5. Durante o transporte, adequadas provisões têm de ser providenciadas para assegurar a ventilação, alimentação 
(bebida e comida) e manter as condições de saúde do organismo do CAVALO.  
6. Tem de se dar ênfase na crescente educação de treinamento, nas práticas equestres e na promoção de pesquisas 
científicas da saúde equina.  
7. No interesse do CAVALO, a aptidão e competência do cavaleiro tem que ser considerada como essencial.  
8. Todos os métodos de treinamento e equitação consideram o CAVALO como um “ser vivo” e não pode incluir qualquer 
técnica considerada como abusiva pela FEI.  
9. As Confederações Nacionais têm que estabelecer controles adequados para que todas as pessoas de sua jurisdição 
respeitem a segurança do CAVALO.  
10.As regras, regulamentações nacionais e internacionais do esporte equestre a respeito da saúde e segurança do 
CAVALO tem que ser aderidas não só nos concursos nacionais e internacionais, mas também nos treinamentos. As 
regras e regulamentações das competições tem que ser revisadas constantemente para garantir sempre a segurança. 

 

 
 


