
 

 

REGULAMENTO DO RANKING DE 
SALTO SHBr 2019 

 
 
O presente regulamento definirá os critérios de julgamento, premiação e dará outras 
providências para a organização do Ranking de Salto da SHBr. 
 
I - COMPOSIÇÃO / REALIZAÇÃO / CALENDÁRIO: 
 

1. O Ranking da Sociedade Hípica de Brasília (SHBr) é anual, aberto a todos os seus 
cavaleiros/amazonas associados. 

 
2. As Etapas do Ranking estão previstas para as seguintes datas: 

 
Etapa Mês Dia (s) 

I Fevereiro 09 e 10 
II Março 23 e 24 
III Abril 20 
III Maio 11 
IV Maio 25 e 26 
V Junho 08 e 09 
VI Julho 06 e 07 
VII Outubro 12 e 13 
VIII Novembro / Dezembro 30/11 e 01/12 

 
2.1. Poderão ser suprimidas ou alteradas datas para a realização das Etapas, caso 

ocorram alterações nos calendários da FHBr e/ou CBH. 
 
 
II - REGULAMENTAÇÃO E PROGRAMA DAS PROVAS 
 

1. Todas as provas do Ranking da SHBr observarão todos os regulamentos da CBH 
em sua última versão, o Estatuto da SHBr e as adaptações constantes neste 
regulamento. 

 
2. Nos programas de cada Etapa haverá a apresentação dos oficiais, prazos para 

inscrições, programação técnica das provas e condições especiais eventualmente 
oferecidas, sendo as demais especificações as previstas neste regulamento. 

 
 
 
 
 



 

III - DAS CATEGORIAS / PARTICIPAÇÃO 
 

1. O Ranking será aberto à participação de todos os associados da SHBr e entidades 
convidadas. 

 
2. O Ranking será disputado nas seguintes Séries e Categorias: 

 
Série 0,90 m - Categoria Livre  Série 0,90 m - Categoria Profissional 
Série 1,00 m - Categoria Livre  Série 1,00 m - Categoria Profissional 
Série 1,00 m - Categoria Amador   
Série 1,10 m - Categoria Livre  Série 1,10 m - Categoria Profissional 
Série 1,20 m - Categoria Livre  Série 1,20 m - Categoria Profissional 

Série 1,30 m   
 

3. Serão considerados profissionais para a participação nas provas do Ranking: 
 

3.1. Os cavaleiros/amazonas que obtenham qualquer espécie de remuneração 
oriunda de atividades relacionadas à instrução de cavaleiros/amazonas e/ou 
preparação de animais para competição. 

 
3.2. Os cavaleiros/amazonas que saltem provas acima de 1,30m em etapas do 

Ranking da SHBr, etapas do Ranking da FHBr e provas oficiais da CBH ou FEI 
(CSIE, CSN, CBS, CSI). No caso de campeonatos será considerada a altura da 
1ª prova do evento. 

 
4. Poderão ser realizadas nas etapas do Ranking provas especiais e/ou de categorias 

diversas das indicadas no item 2 do presente Título, as quais não serão válidas para 
o Ranking da SHBr. 

 
5. Será permitida a participação Hors Concours mediante pagamento de taxa de 

inscrição. 
 

6. Cada competidor poderá participar com qualquer número de animais, sendo que 
cada animal só poderá participar de no máximo duas provas por dia. 

 
6.1. Os pedidos de inscrição de um animal em mais de duas provas serão 

apreciados pelo Júri de Campo, mas quando aceitos o conjunto deverá 
participar como Hors Concours. 

 
7. Os concorrentes só poderão participar de provas com a altura máxima que sua idade 

permita, conforme categorias previstas no Regulamento da CBH e 
independentemente de sua participação em outros Rankings. 

 
8. Não haverá limite de mudança de categoria ao longo do Ranking, desde que 

observado o contido no item 7 deste Título. 
 



 

9. Para a realização de uma prova em qualquer das Etapas do Ranking é necessário o 
número mínimo de 2 concorrentes inscritos. Caso esse número não seja alcançado 
o concorrente poderá participar na condição de Hors Concours. 

 
10. Nas provas das Séries 0,90 m e 1,00 m será permitida a utilização de martingais 

fixos, a exceção da Categoria Amador. 
 
 
IV - DA PONTUAÇÃO DO RANKING 
 

1. Somente os associados pontuarão para o Ranking da SHBr. 
 

1.1. Associados que participem das provas como Hors Concours não terão 
pontuação no Ranking. 

 
2. Para efeitos de pontuação do Ranking será considerada a primeira participação do 

animal no dia. 
 

2.1. A partir da segunda participação do animal, seja com o mesmo concorrente ou 
não, esta não valerá para a pontuação do Ranking. 

 
2.2. Caso a primeira participação do animal seja como Hors Concours este não 

poderá participar de outra prova tendo pontos válidos para o Ranking. 
 

3. Todas as categorias, para efeito de pontuação de Ranking, terão as provas das 
etapas pontuadas individualmente. 

 
4. A contagem de pontos em todas as provas e categorias do ranking será atribuída ao 

conjunto e se dará da seguinte forma: 
 

Classificação Numero de Pontos 

1º Lugar nº de concorrentes + 4 pontos 

2º Lugar nº de concorrentes + 1 ponto 

3º Lugar nº de concorrentes - 1 ponto 

4º Lugar nº de concorrentes - 3 pontos 

5º Lugar nº de pontos classificado anterior - 1 ponto 

6º Lugar nº de pontos classificado anterior - 1 ponto 

... 10º Lugar nº de pontos classificado anterior - 1 ponto 

... 30º Lugar nº de pontos classificado anterior - 1 ponto 

Último Colocado nº de pontos classificado anterior - 1 ponto 

 
 
 
 



 

 
Exemplo: 

 
 

Nº Part. 
Class. 

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

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

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

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

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

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

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

7 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1       

8 9 8 7 6 5 4 3 2 1        

9 8 7 6 5 4 3 2 1         

10 7 6 5 4 3 2 1          

11 6 5 4 3 2 1           

12 5 4 3 2 1            

13 4 3 2 1             

14 3 2 1              

15 2 1               

16 1                

 
5. Em caso de empate na classificação das provas será atribuída à mesma pontuação 

para os conjuntos empatados. 
 

6. Não será atribuída pontuação aos eliminados e desistentes das provas. 
 

7. Serão descartadas 2 (duas) provas com as piores pontuações, podendo estas ser da 
mesma etapa ou de etapas diferentes. Para efeitos de descarte também serão 
consideradas as provas nas quais o conjunto não participe. 

 
8. Os resultados das duas últimas etapas terão peso 1,5 (um e meio) na pontuação do 

Ranking,  
 

8.1. Os resultados das duas últimas etapas não poderão ser descartados. 
 
 
V - DAS INSCRIÇÕES / PRAZOS / VALORES / FORFAITS 
 

1. As inscrições nas etapas serão realizadas através do Site da SHBr, ou por outro 
meio informado no programa. 

 
2. As inscrições Hors Concours terão o valor das inscrições normais previsto no 

programa, desde que realizadas dentro do prazo. 
 

3. Serão aceitas inscrições fora dos prazos, contudo estas somente serão realizadas 
até a abertura do reconhecimento da prova para a qual será realizada à inscrição e 
com os seguintes acréscimos nos valores: 



 

 
3.1. Inscrição normal de acordo com o valor da taxa fixada no programa sem 

desconto. 
 

3.2. Inscrição Hors Concours de acordo com o valor da taxa fixada no programa sem 
desconto. 

 
4. Forfait após o início da prova será cobrado uma taxa de 50% do valor das inscrições 

estipulado no programa. 
 

5. Só poderão participar das Etapas do Ranking concorrentes e animais de 
proprietários que não tenham nenhuma pendência financeira junto à SHBr. 

 
 
VI - PREMIAÇÃO DAS PROVAS DO RANKING 
 

1. Categorias Livre e Amador e Série 1,30m: Premiação ao 1º lugar em provas com até 
3 participantes, do 1º ao 3º lugar em provas com mais de 3 e menos de 9 
participantes e do 1º ao 6º lugar em provas com 9 ou mais participantes. 

 
2. Categoria Profissional: Premiação ao 1º lugar em provas com até 6 participantes e 

do 1º ao 3º lugar em provas com mais de 6 participantes. 
 

3. Conjuntos que participem como Hors Concours não terão direito a premiação da 
prova. 

 
 
VII - DA CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO DO RANKING 2019 
 

1. Premiação para o Campeão e prêmios especiais conforme Anexo I, para todas as 
categorias. 

 
2. Se ao final do Ranking houver empate em qualquer das classificações a serem 

premiadas, devem ser seguidos os seguintes critérios de desempate e nessa ordem: 
 

a. Maior número de vitórias; 
b. Maior número de participações nas provas do Ranking; 
c. Maior número de pontos conquistados nas 2 (duas) últimas etapas. 

 
3. Estarão aptos a serem premiados ao final da temporada do Ranking, os 

concorrentes que tenham participado de pelo menos 50% das provas previstas para 
a série/categoria. No caso da não obtenção do percentual acima, serão 
consideradas as participações em outras séries/categorias, devendo os 
concorrentes atingirem o percentual de 60%. Nesse caso será considerada para fins 
de premiação a série/categoria com o maior percentual de participação, não sendo 
permitida a acumulação de prêmios em diferentes séries/categorias. 

 
 
 



 

 
VIII - NORMAS GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS DO RANKING 
 

1. Todas as cerimônias de premiação deverão ser realizadas desmontadas, salvo 
disposição em contrário nos Programas das Etapas ou a critério do Júri de Campo. 

 
2. Será obrigatória a presença de todos os classificados, devidamente uniformizados, 

na cerimônia de premiação, sob pena de perda da pontuação conquistada na prova, 
salvo nos casos em que o Júri de Campo autorizar previamente a dispensa. 

 
3. Será obrigatória a apresentação do atestado negativo de Anemia Infecciosa Eqüina 

(AIE) dos animais estabulados fora da SHBr. Animais sem o referido exame serão 
proibidos de desembarcar na SHBr. 

 
 
IX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

1. O presente Regulamento entrará em vigor a partir de sua aprovação pela Diretoria 
da Sociedade Hípica de Brasília. 

 
2. Casos não previstos na presente regulamentação, ou em qualquer das outras 

regulamentações citadas anteriormente, ou ainda, controvérsias advindas da 
aplicação do presente serão resolvidas pelo Conselho Diretor da Sociedade Hípica 
de Brasília. 

 
3. Ficam revogadas todas as disposições em contrário a este Regulamento. 

 
 
 

Brasília, 23 de Fevereiro de 2019. 
 
 
 
 
 

Ibraim de Oliveira 
Presidente 

 


