RANKING HARAS PÉGASUS - 2017
REGULAMENTO
1. PARTICIPAÇÃO:
1.1Cada cavaleiro poderá participar somente de uma categoria, exceto na
categoria Cavalos Novos.
1.2 A exatidão das inscrições é de exclusiva responsabilidade dos cavaleiros
/amazonas.
1.3 A efetivação da inscrição dos cavaleiros/amazonas no RANKING
HARAS PÉGASUS, implica na total adesão as normas e diretrizes técnicas
do evento.
1.4 Serão realizadas *07 provas (*sujeito á alterações) para cada categoria,
com 01 descarte= 01 PROVA sendo este o pior resultado.
1.5 A última prova não será descartada e terá bonificação de 50%
(cinquenta por cento).
1.6 Cavalos: O limite de participação por animal é de até 05 (cinco) vezes,
sendo que acima de 0,80m máximo 02 (duas) vezes por prova.
1.7 Conforme a DIRETRIZ TÉCNICA 007/15 PASSAPORTE CBH:
A Confederação Brasileira de Hipismo comunica à todas as
Federações Estaduais que, em busca de um controle sanitário efetivo,
rastreabilidade e total segurança de todos os nossos animais de
competição, a partir do dia 1 de fevereiro de 2016 , em todo e
qualquer evento Nacional, Interestadual e Estadual de todas as
Modalidades (Campeonatos Estaduais, Temporadas Oficiais, Rankings
internos e clínicas, etc) todos os animais participantes deverão
possuir PASSAPORTES VÁLIDOS com as vacinas e todas as demais
exigências sanitárias atualizadas. Todos os animais participantes do
evento provenientes de outras entidades deverão estar devidamente
“chipados” e acompanhados de seus respectivos passaportes quando
da entrada no local do evento, para identificação e controle sanitário
destes. Da mesma forma estas exigências devem ser obedecidas para
animais estabulados no próprio local. Este controle é de obrigação do
Comitê Organizador que deverá estar, durante todo o Evento, de
posse de todos os passaportes. É de responsabilidade das Federações
Estaduais a comunicação a todos os seus filiados que, o não
cumprimento das determinações acima descritas, são passiveis
de multas e demais sanções impostas pelo STJD do Hipismo
Brasileiro.
OBS: Quando esta Diretriz se refere a animais estabulados no
local do concurso, está se referindo à obrigatoriedade do chip e
passaporte apenas para os cavalos que participam do Evento.

2. CONTAGEM DE PONTOS
1º Lugar _________________ 20 pontos
2º Lugar _________________ 17 pontos
3º Lugar _________________ 15 pontos
4º Lugar _________________ 13 pontos
5º Lugar _________________ 12 pontos
6º Lugar _________________ 11 pontos
7º Lugar _________________ 10 pontos
8º Lugar _________________ 09 pontos
9º Lugar _________________ 08 pontos
10º Lugar ________________ 07 pontos
11º Lugar ________________ 06 pontos
12º Lugar ________________ 05 pontos
13º Lugar ________________ 04 pontos
14º Lugar ________________ 03 pontos
15º Lugar ________________ 02 pontos
16º Lugar ________________ 01 pontos
OBSERVAÇÃO:
Em caso de empate, os conjuntos receberão o mesmo n° de pontos dos
lugares ocupados, cabendo a cada participante a média aritmética na soma
de pontos daquelas colocações. Os eliminados e desistentes não marcarão
pontos.
Caso o cavaleiro mude de categoria no decorrer do Ranking, os pontos
obtidos na categoria anterior serão zerados.
Cavalos Novos – Os pontos serão atribuídos ao cavalo, com qualquer
cavaleiro.
Em caso de empate na classificação geral, o critério de desempate será o
resultado da última prova, persistindo o empate o resultado da penúltima e
assim sucessivamente.

3. INSCRIÇÕES:
Todas as inscrições deverão ser enviadas a Comissão Organizadora do HP
até a ante véspera que antecede ao evento, conforme o horário
estabelecido no programa.

OBSERVAÇÃO:
Serão permitidas inscrições fora do prazo até 30 minutos antes do
início do reconhecimento, com acréscimo de 50% (cinquenta por
cento) entrando de 1a, 1b etc. e o concorrente que se inscrever
com mais de um cavalo, será mantido o intervalo mínimo exigido
pelo regulamento de salto (10 animais), obedecendo ao sorteio do
animal que entrará na frente. Toda e qualquer alteração de posicionamento
na ordem de entrada da prova será decidido pelo Presidente do Júri de
campo.
4. CATEGORIAS / ALTURAS MÁXIMAS:
Amador B ___________________________ 1.05 M
Mini Mirim ___________________________ 1.05 M
Jovens Cavaleiros B ____________________ 1.05 M
Jovens Cavaleiros A ____________________ 1.15 M
Amador A ____________________________ 1.15 M
Pré Mirim ____________________________ 1.15 M
Mirim _______________________________ 1.20 M
Jovens Cavaleiros ______________________ 1.20 M
Amador ______________________________ 1.20 M
Cavalos Novos 04/05 anos ________________ 1.05M
Cavalos Novos 05/06 anos ________________ 1.10M
Cavalos Novos 06/07 anos ________________ 1.20M
OBSERVAÇÃO:
Todas as provas abaixo de 1.10M serão com faixa de tempo e tempo ideal;
com exceção de Amador B cronometro. Para efeito de organização das
provas os percursos do Ranking do HP, obedecerão a critérios técnicos
crescentes de dificuldade (as características das provas poderão ser
diversificadas).
A Comissão Organizadora se reserva o direito de vetar a participação de
qualquer cavalo ou cavaleiro que julgue fora da categoria.
5. UNIFORME:
Culote, Colete, bota, capacete, camisa polo ou da entidade.

6. CONDIÇÕES SANITÁRIAS EXIGIDAS DOS ANIMAIS:
6.1 O juiz de Paddock assim como seu assistente poderá verificar o material
usado pelo participante em seu animal. Esta fiscalização deverá ser a
critério do juiz de paddock ou do Presidente do Júri de Campo, podendo a
qualquer momento vistoriar o material do animal que estiver participando
do concurso.

7. CASOS OMISSOS E PENALIDADES:
Os casos omissos e penalidades serão resolvidos pela comissão
Organizadora.
8. SUGESTÕES:
Serão aceitas apenas por escrito e assinadas a Comissão Organizadora

9. PREMIAÇÃO:
9.1 Por prova – PREMIAÇÃO ATÉ O 6º LUGAR.
Troféu para o 1º lugar de cada categoria, medalhas para campeão e vice,
escarapelas até o 6º lugar.
9.2 PREMIAÇÃO FINAL DO RANKING HARAS PÉGASUS para Campeão
e Vice Campeão A SER DIVULGADA.
9.3 A premiação final de Campeão e Vice será agrupada à partir de 1.10M
até 1.20M dos melhores pontuados no geral.
9.4 Nas provas na altura de 1.00M serão agrupadas, da seguinte forma:
Tempo ideal - (MM – JCB – CN 4 anos)
Cronômetro – (Amador B)
9.5 Escolas premiação por categoria Campeão e Vice.
Escola
Escola
Escola
Escola

Iniciante _______________0.40 CM
Intermediária ___________ 0.60 CM
Preliminar ______________ 0.80 CM
Preparatória ____________ 0.90 CM

