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1 GENERALIDADES 

O Haras Adal Clube de Campo realizará o seu primeiro Ranking, em 3 (três) 

etapas, nas datas abaixo relacionadas, o qual seguirá o presente 

regulamento. 

 

1.1 Local 

Haras Adal Clube de Campo 

Rua Antônio Chemim, 83 

Bairro: São Gabriel 

Colombo-Paraná 

Tel.: (41) 3621-2225  

www.harasadal.com.br 

 

1.2 Datas 

1ª Etapa – 12 de fevereiro 

2ª Etapa – 24 de junho 

3ª Etapa – 16 de dezembro 

 

1.3 Comissão Organizadora 

Sr. Alberto Dalcanale Neto 

Sr. Sergio Rubens Abib Filho 

Sr. Alberto Dalcanale 

Sra. Cecilia Dalcanale 

Sra. Juliana Ribas 

 

2 SÉRIES E CATEGORIAS 

X Trote – Escola 

Série 0,40m – Escola 

Série 0,60m – Escola 

Série 0,80m – Escola 

Série 0,90m – Escola e Aberta 

Série 1,00m – Aberta, Amador B, Jovem Cavaleiro B, Minimirim, Master B e 



Cavalos 4 anos e Hour Concur com tempo concedido. 

Série 1,10m – Aberta, Amador A, Jovem Cavaleiro A, Master A, Pré-Mirim e 

Cavalos 4/5 anos e Hour Concur com tempo concedido. 

Série 1,20m – Aberta, Amador, Mirim, Master, Jovem Cavaleiro e Cavalos 

5/6 anos e Hour Concur com tempo concedido. 

Série 1,30m – Sênior, Amador Top, Pré-Júnior, Júnior, Master Top, Jovens 

Cavaleiros Top e Cavalos Novos 6/7 anos. 

Série 1,40m – Sênior, Júnior, Jovem Cavaleiro e Cavalos Novos 7/8 anos. 

(Cavalos Novos, regras no anexo I) 

 

3 CONDIÇÕES GERAIS 

3.1 Todas as etapas do Ranking serão regidas pelo Regulamento Geral de 

Saltos e Veterinário da Confederação Brasileira de Hipismo (CBH) vigentes, 

com os complementos das normas específicas estabelecidas por esse 

Regulamento e supervisionadas pela Federação Paranaense de Hipismo 

(FPrH). 

 

3.2 Casos omissos ou dúvidas serão resolvidos pela Comissão 

Organizadora, a qual terá competência para julgar eventuais recursos 

interpostos durante as etapas deste Ranking, conforme previsto neste 

Regulamento. A qualquer momento poderá ser alterada a premiação 

divulgada no ANEXO I, competindo à Comissão Organizadora fazê-la, 

divulgando em seguida pela internet (Página do Facebook do Haras Adal 

e/ou FPrH), bem como nos programas das etapas a serem realizadas. 

 

3.3 Na categoria Cavalos Novos, este deverá obrigatoriamente ser 

apresentado por um cavaleiro/amazona Junior ou Senior, com a idade igual 

ou superior a 16 (dezesseis) anos, independentemente da altura da prova, 

e cada concorrente poderá saltar número ilimitado de Cavalos Novos. 

 

3.4 Estão autorizadas inscrições na categoria Hour Concur para Cavalos 

com idade entre 4 e 8 anos nas provas independentes de Cavalos Novos, 

ou seja: 1,00m, 1,10m e 1,20m. Essa categoria abrangerá qualquer Cavalo 



Novo, entre 4 e 8 anos, que deseje saltar fora de sua idade/categoria, 

entretanto, estarão excluídos de toda e qualquer premiação. 

 

3.5 Os alunos da Categoria Escola poderão competir com até 2 (dois) 

cavalos. Já os cavalos poderão entrar até 5 vezes em pista, desde que seja 

nas Séries de X ao Trote, 0,40m e 0,60m. 

 

3.6 Os cavaleiros e amazonas, assim como as entidades que representem, 

deverão estar devidamente em dia com suas obrigações junto à FPrH e ao 

Haras Adal para poderem participar de qualquer prova deste Ranking. 

 

3.7 Será permitido aos concorrentes da Categoria Escola (X ao Trote, 

0,40m, 0,60m, 0,80m e 0,90m) competir com até 2 cavalos, neste caso será 

considerado o melhor resultado na pontuação da etapa para o Ranking. Em 

caso de ascensão de séries, o concorrente não poderá voltar a uma série 

inferior, independentemente do número de vezes que tenha participado na 

série superior, assim como os pontos adquiridos na categoria inferior não 

serão considerados para a classificação final do Ranking. Ainda neste 

formato, todos os conjuntos receberão a premiação de pista de acordo com 

a classificação da prova. 

 

3.8 Todos os concorrentes poderão participar com até 4 animais por prova, 

excluindo-se os Cavalos Novos quando estes tiverem participando em 

premiação separada, sem concorrer ao prêmio em espécie da prova. Ou 

seja, nas séries 1,00m, 1,10m e 1,20m os concorrentes poderão inscrever 4 

cavalos na prova e poderão inscrever um número ilimitado na prova de 

Cavalos Novos. Na série 1,30m poderão inscrever apenas 4 cavalos, 

incluindo Cavalos Novos. 

 

4 ASPECTOS VETERINÁRIOS 

4.1 Os animais deverão estar em condições físicas que satisfaçam as 

Diretrizes Veterinárias da Confederação Brasileira de Hipismo (CBH) e 

apresentarem o passaporte da CBH devidamente regularizado. Não será 

exigido selo da CBH. 



 

4.2 Será exigido exame negativo de Anemia, Mormo e Vacinas dentro do 

prazo de validade para todos os cavalos não estabulados ao entrarem no 

Haras Adal. 

 

4.3 Os cavalos campeões e mais dois por série (cuja escolha se dará a 

critério da Comissão Organizadora) poderão ser submetidos ao exame 

antidoping, se assim definir a Comissão Organizadora. 

 

5 CONTAGEM DE PONTOS 

5.1 A contagem de pontos será sempre por cavaleiro, independentemente 

da sua montada, salvo para as categorias de Cavalos Novos, cuja 

pontuação será atribuída exclusivamente ao cavalo. Neste formato, o 

cavaleiro pode competir com até 4 animais por prova e trocar de animal ao 

decorrer das etapas. No caso de competir com mais de um animal por 

prova, para a pontuação do Ranking será escolhido sempre o melhor 

resultado na pontuação da etapa e na pontuação do Ranking. Em caso de 

ascensão de séries, o concorrente não poderá voltar a uma série inferior, 

independentemente do número de vezes que tenha participado na série 

superior, assim como os pontos adquiridos na categoria inferior não serão 

considerados para a classificação final do Ranking. 

 

5.2 A contagem de pontos seguirá o critério olímpico para todas as provas 

(por dia). Esta contagem será realizada e registrada pelo Haras Adal, que a 

difundirá nas datas de cada etapa. 

 

5.3 O valor definido para a contagem de pontos é o número de inscritos por 

série e categoria na prova + 1 ponto para o primeiro lugar, – 1 ponto para o 

segundo lugar e assim sucessivamente. 

 

5.4 A pontuação será obtida por prova. 

 

5.5 As provas da etapa final terão 50% (cinquenta por cento) de acréscimo 

nos pontos, conforme segue: para o 1º (primeiro) lugar, o número de 



inscritos por série e categoria na prova + 1 x 1,5 pontos; e para o 2º 

segundo lugar, o número de inscritos por série e categoria na prova – 1 x 

1,5 pontos e assim sucessivamente. A título exemplificativo segue tabela 

contendo exemplo para prova com, hipoteticamente, 12 conjuntos: 

 

5.6 Todos os conjuntos (e/ou Cavalos Novos) inscritos na etapa final 

estarão automaticamente habilitados a concorrer aos títulos de campeão e 

vice-campeão e às respectivas premiações, desde que tenham participado 

de no mínimo 1 (uma) etapa, além da final.  

 

5.7 Para a contagem final de pontos, serão considerados o melhor 

resultado da primeira ou segunda etapa mais o resultado da etapa final. 

Portanto, os competidores poderão descartar o pior resultado da primeira 

ou segunda etapa, ou seja, terão um descarte.  

 

5.8 Como critério de desempate será considerado o resultado obtido na 

última etapa. Permanecendo o empate, considerar-se-á o resultado da 

primeira etapa. Mantendo ainda o empate, computar-se-á o resultado da 

prova da segunda etapa. 

 

5.9 O cavaleiro/amazona poderá mudar de categoria, mas, neste caso, os 

pontos anteriormente conseguidos não serão computados na sua nova 

categoria, prevalecendo para o Ranking os pontos da categoria escolhida 

pelo concorrente antes do início da etapa final. Em não havendo a escolha, 

será considerada como válida a categoria em que o concorrente participar 

na etapa final, observando-se o previsto no item 5.8 acima. 

 

5.10 O mesmo cavaleiro/amazona poderá ser campeão e vice-campeão na 

mesma série e categoria desde que com cavalos diferentes, excluída a 

categoria escola. 

 

5.11 O mesmo cavaleiro/amazona poderá ser campeão e vice-campeão em 

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

19,5 16,5 15 13,5 12 10,5 9 7,5 6 4,5 3 1,5 



duas séries e categorias, excluída a categoria escola. 

 

6 PREMIAÇÃO 

6.1 A premiação final de cada Série e Categoria será de campeão e vice-

campeão, e os respectivos prêmios constam na tabela anexa. 

 

6.2 A Comissão Organizadora realizará um evento de encerramento, onde 

será entregue a premiação final. 

 

6.3 Os profissionais e/ou concorrentes das séries 1,20m e 1,30m 

(excepcionando-se quando disputarem na categoria Cavalos Novos), 

ficarão excluídos de toda e qualquer premiação de pista, premiação em 

espécie e pontos no Ranking nas séries de 1,00m e 1,10m. 

 

6.4 Os profissionais e/ou concorrentes da série 1,30m poderão participar 

com até 4 (quatro) cavalos na série 1,20m, mas terão de escolher 

antecipadamente 1 (um) cavalo que poderá concorrer à premiação de pista, 

premiação em espécie e pontos no Ranking na série 1,20m das provas 

oficiais, bem como na premiação final do Ranking. Com os animais não 

escolhidos, o profissional e/ou concorrente da série 1,30m não fará parte 

da premiação de pista, premiação em espécie e pontos no Ranking, e terá 

de se apresentar em pista com estes cavalos após a participação do animal 

escolhido para concorrer. 

 

6.5 O conjunto que no ano em curso (2017) ou no segundo semestre de 

2016 tiver saltado uma prova de altura 20cm superior à da que participar 

em 2017 não concorrerá a qualquer premiação de pista, das etapas do 

Ranking e do Ranking final e não pontuará no Ranking. Por exemplo, o 

conjunto X se inscreveu e participou da 1ª etapa na série de 1,20m e, na 3ª 

etapa, se inscreveu para a série de 1,00m, este ficará excluído de todas as 

premiações e contagem de pontos do ranking na série 1,00m. 

 

7 UNIFORME 

7.1 Para a Categoria Escola: capacete com queixeira de 3 (três) pontas, 



camisa polo branca ou de sua entidade, culote branco ou bege e botas. 

Para as demais categorias: uniforme completo. 

 

8 TABELA DE PREMIAÇÃO 

8.1 O cavaleiro/amazona que não comparecer montado e devidamente 

uniformizado à premiação da prova, salvo por motivo justificado e com 

consentimento do Júri de Campo, perderá toda a premiação. 

 

8.2 Os profissionais e concorrentes da série 1,30m (excepcionando-se 

quando disputarem na categoria Cavalos Novos) ficarão excluídos de toda 

e qualquer premiação de pista, Ranking e em espécie nas séries de 1,00m 

e 1,10m.  

 

8.3 A premiação por etapa está demonstrada na tabela a seguir: 

CLASSIFICAÇÃO 
Categoria 
Escola 

1,00m 1,10m 1,20m 1,30m 

1º LUGAR Medalha Medalha Medalha Medalha Medalha 

2º LUGAR Medalha Medalha Medalha Medalha Medalha 

3º LUGAR Medalha Medalha Medalha Medalha Medalha 

4º LUGAR Medalha Medalha Medalha Medalha Medalha 

5º LUGAR Medalha Medalha Medalha Medalha Medalha 

 

8.4 Premiação geral e final do ranking 

A ser divulgada posteriormente. 

 

8.4.1 Premiação por categoria 

A ser divulgada posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I  

REGULAMENTO CAVALOS NOVOS 

1. As provas de Cavalos Novos 4 anos (1,00m), 4 e 5 anos (1,10m) e 5 e 6 

anos (1,20m) serão independentes; 

2. As provas de Cavalos Novos 6 e 7 anos (1,30m);  

3. As provas de Cavalos Novos 4 anos (1,00m), 4 e 5 anos (1,10m) e 5 e 6 

anos (1,20m) serão sempre antes das respectivas provas da altura. 

Sendo o reconhecimento conjunto, passam primeiramente os Cavalos 

Novos e depois as demais categorias, a premiação será em conjunto;  

4. As inscrições das provas de Cavalos Novos 4 anos (1,00m), 4 e 5 anos 

(1,10m) e 5 e 6 anos (1,20m) serão diferenciadas. No entanto, não 

haverá premiação em espécie; 

5. O cavaleiro que montar um Cavalo Novo e desejar participar da prova 

“geral” está liberado, pagando inscrição referente à prova que vai saltar 

e não contando para pontuação de Cavalos Novos; 

6. As provas das categorias 4 anos (1,00m), 4 e 5 anos (1,10m) e 5 e 6 anos 

(1,20m) serão com tempo concedido e sem desempate, empatando 

todos com iguais penalidades; 

7. Para a contagem final de pontos, serão considerados os 8 (oito) 

melhores resultados das 10 (dez) etapas mais o resultado da etapa final. 

Portanto, terão 2 (dois) descartes; 

8. A contagem de pontos para os Cavalos Novos será a olímpica. Na etapa 

final de Cavalos Novos, em caso de igualdade de pontos, haverá um 

desempate ao cronômetro. 

9. Idade Cavalos Novos para 2017 

 Cavalos 4 anos - nascidos entre 1/8/2012 e 31/7/2013 
 Cavalos 5 anos - nascidos entre 1/8/2011 e 31/7/2012 
 Cavalos 6 anos - nascidos entre 1/8/2010 e 31/7/2011 

 

 
OBS.: PARA QUE O ANIMAL SALTE A CATEGORIA CAVALOS NOVOS, 

ESTE DEVERÁ TER A ANUIDADE PAGA E SER PROVIDENCIADA CÓPIA 

DO STUD BOOK (DA ASSOCIAÇÃO), PARA COMPROVAÇÃO DA IDADE, A 

QUAL DEVERÁ SER ENTREGUE PARA A FPrH COM, NO MÍNIMO, UMA 

SEMANA DE ANTECÊDENCIA AO EVENTO, JUNTAMENTE COM A CÓPIA 

DO PASSAPORTE. 


