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REGULAMENTO RANKING SALTO – 2019 

1. ELEGIBILIDADE 

1.a  Estão aptos a participar do Ranking, atletas e cavalos devidamente registrados junto a FEERJ para o período  2019, adequando-
se em uma das categorias de acordo com regulamentos e normas em vigor. 

2. ETAPAS & CATEGORIAS 

2.a   O RANKING de SALTOS FEERJ 2019 será disputado nas seguintes Categorias, considerando – se todas as provas constantes da 
Etapa para cada Categoria, e o resultado final dos respectivos Campeonatos Estaduais: Mini Mirim (MMR), Pre Mirim (PMR), Mirim 
(MR), Pre Junior (PJR), Junior (JR), Jovem Cavaleiro B (JCB), Jovem Cavaleiro A (JCA), Jovem Cavaleiro (JC), Jovem Cavaleiro Top (JCT), 
Amador B (AMB), Amador A (AMA), Amador (AM), Amador Top (AMT), Master B (MB), Master A (MA), Master (M), Master Top (MT), 
Young Rider (YR), Senior (S), Senior Top (ST) Cavalos Novos 4 anos (CN4), Cavalos Novos 5 anos (CN5), Cavalos Novos 6 anos (CN6) e 
Cavalos Novos 7/8 anos (CN7/8). Dependendo do Programa de um evento, poderá haver um comunicado da Feerj especificando a(s) 
prova(s) que estará pontuando para o Ranking Feerj. A categoria Senior Top tem sua pontuação especificada no item 3.h  

2.b   As categorias Mini Mirim e Jovem Cavaleiro B poderão disputar seu Ranking junto com as Etapas das Escolas de Equitação ou 
junto ao Calendário das outras Categorias de Salto. Serão realizadas 10 Etapas (1 prova por Etapa) disputadas junto ao Calendário 
de Escolas.    No Calendário  junto às Categorias de Salto: 
* 1ª e 2ª  Etapa serão no CSE Melhores do Hipismo (2 provas),  
* Cariocão (= resultado final do campeonato-SHB),  
* 3ª e 4ª no CSIe Haras Massangana (2 provas),  
* Cancelado (5ª e 6ª na II Etapa da Copa Carioca Paddock (2 provas)), substituído por 5ª no CSE 13 de outubro SHB (1 prova), 6ª no 
CSE Floresta Country Club (20/10/19) (1 prova),  
* Cancelado (7ª e 8ª  no Internacional do RJ (2 provas)), substituído por 7ª e 8ª no Aniversário da SHB (2 provas),  
* Cancelado 9ª no Aniversário da SHB (2 provas), substituído por 9ª CSE CALF (01/12/19).    
Na contagem de pontos para este Ranking será adotada a Contagem da Copa do Mundo (anexa), que considera o número de 
concorrentes participantes de cada prova.  Não haverá descartes de provas ou Etapas. O concorrente poderá escolher saltar uma 
Etapa junto a Escolas ou junto às Categorias de Salto desde que corresponda à mesma Etapa. (esta programação estará dependente 
da confirmação do Programa dos Concursos citados). NB: excepcionalmente no Concurso Melhores do Hipismo a prova No. 6 
realizada no Sábado e no. 14 no Domingo, serão consideradas 1ª e 2ª Etapa do RK entre os que concorrem junto às Categorias. Entre 
os que concorrem junto às Escolas a prova no. 14 do Domingo será a 1ª Etapa para estes.  Por esta razão será realizada uma 
classificação separada na Prova de Domingo entre os que acompanham o RK de Escolas e os que acompanham as Categorias. O 
concorrente que participar em etapas correspondentes (por ex: na 2ª Etapa junto às Escolas e a 2ª Etapa junto as categorias de 
Salto), caso ele não comunique com antecedência a Etapa que estará valendo para o ranking, será considerada a Etapa que ocorrer 
primeiro. 
2.c   Os cavalos que participam em uma destas duas categorias poderão saltar mais uma prova de Escola no dia. O Registro destes 
cavalos e cavaleiros/amazonas seguirão os valores adotados para as demais categorias e não de Escolas. No entanto, os 
concorrentes que estão competindo em seu primeiro ano nestas categorias (MMR, JCB) terão um registro anual de incentivo com 
valor igual ao de Escolas. Da mesma maneira, os cavalos de cavaleiros competindo em seu primeiro ano não pagam o registro do 
cavalo. Estes concorrentes terão liberdade de participarem em outros Eventos com chamadas para estas categorias que não façam 
parte do Ranking da FEERJ.  

2.d  Para que um atleta receba a classificação final, é obrigatório que tenha participado de, no mínimo, 50% das provas da sua 
categoria constantes do Ranking da Feerj.  

2.e  Cada competidor deverá DESCARTAR a pontuação de 04 PROVAS, que podem pertencer a uma etapa ou a etapas diferentes.  
Não haverá DESCARTE para o Campeonato Estadual. Nas categorias MMR e JCB não haverá descartes de provas/Etapas conforme 
item 2b 

2.f  Os competidores seguirão a Regulamentação das Categorias -artigo 249- do Regulamento de Salto da CBH 2019. No entanto, 
a Feerj permite ao cavaleiro da categoria Amador participar na mesma prova como Master desde que observada sua limitação 
etária. Esta nova regulamentação proporciona maior mobilidade entre categorias.  

3. PONTOS de RANKING  

3.a   A pontuação atribui-se ao competidor, independente do animal que está montando. Caso um competidor forme mais de um 
conjunto para a disputa de uma mesma prova (no máximo 3 cavalos), prevalecerá, sempre, seu melhor resultado. 

3.b   O competidor poderá pontuar, na mesma categoria, com diferentes animais ao longo da temporada. 
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3.c  No Ranking Feerj,  um concorrente não poderá ser Campeão em mais de 1 (uma) subdivisão de uma categoria. Caso aconteça 
ele será Campeão na categoria mais alta.  

3.d As classificações descartadas por um cavaleiro registrado na FEERJ serão consideradas participações vagas. Os competidores 
subsequentes não ocuparão estas vagas, recebendo os pontos correspondentes a sua classificação na prova. No caso de etapas do 
Ranking com participações de ginetes de outras Federações / Confederações, será efetuada contagem em separado para os 
cavaleiros da FEERJ, seguindo o critério do Ranking. 

3.e   Os pontos serão atribuídos aos concorrentes, independentemente do número de participantes na respectiva prova e   segundo 
o seguinte critério - 1º lugar: 13 pontos; 2º: 11 pontos; 3º: 10 pontos; 4º: 9 pontos; 5º: 8 pontos; 6º: 7 pontos; 7º: 6 pontos; 8º: 5 
pontos; 9º: 4 pontos; 10º: 3 pontos;11º: 2 pontos; 12º: 1 ponto (excluidos neste item os Mini Mirins e Jovem Cavaleiro B, pontuação 
como no 2b) 

3.f    Os pontos para o Ranking no Campeonato Estadual serão atribuídos de acordo com a Classificação final do Campeonato 
seguindo o item 3.e e terão PESO 3.   

3.g   Havendo menos de 03 (três) atletas em sua categoria, o concorrente fará jus à pontuação no Ranking recebendo os pontos 
conforme o item 3.e., caso obtenha um índice técnico de no máximo 8(oito) pontos perdidos na prova. Com índice superior a 08 (oito) 
pontos perdidos, o concorrente receberá 01 (um) ponto por sua participação desde que não tenha sido eliminado ou desistido. No 
Campeonato Estadual o concorrente deve fazer o índice em cada prova, e um máximo de 12 p.p. na prova de 2 Percursos. 

3.h  Os concorrentes da categoria SENIOR TOP, SENIOR,YOUNG RIDER E JUNIOR receberão os pontos com peso 3 no Campeonato 

Estadual e peso 4 no Campeonato Brasileiro (neste último será feita uma classificação apenas entre competidores da Feerj).  

 4.PONTOS de RANKING - CAVALOS NOVOS 4 / 5 / 6 / 7-8 anos (será exigido registro em Stud Books) 

4.a   Os pontos serão atribuídos aos animais, independentemente de seus cavaleiros ao longo da temporada. 

4.b   Os cavaleiros poderão inscrever um número ilimitado de animais e todos pontuarão. 

4.c  No caso de empates nas classificações das provas, os pontos de cada concorrente empatado serão definidos pela soma dos 
pontos das classificações correspondentes (VER critério 3.e), dividido pelo número de cavalos empatados. 

4.d  Critérios de Idade: cavalos nascidos no hemisfério sul tem sua idade alterada em 1º de agosto, o que significa que cavalos 
nascidos antes de 1º de agosto deverão ser considerados nascidos no ano em curso, e aqueles nascidos em 1º de agosto ou após 
essa data deverão ser considerados nascidos no ano seguinte (Reg. de Salto CBH 2017 art. 200.6.5) Os nascidos no hemisfério norte 
terão sua idade de nascimento considerada em 1º de Janeiro (Reg. CBS Cav Novos 2017 – art. 327.2.2)  

4.e Critérios Técnicos: Será utilizada a contagem de pontos perdidos em cada prova (com Tempo Concedido) e os desempates quando 
for o caso, para 4 e 5 anos ao Tempo Ideal, e 6 e 7/8 anos ao Cronômetro. (art. 327.10 CBS Cav Novos 2017) 

4.f Participação: poderão participar todos os cavalos novos com passaporte CBH devidamente regularizados e cavalos com 
passaporte ABCCH com capa CBH. (Reg.CBS 2018 CBH art. 327.1.1 e .1.2). A título de incentivo não é necessário o selo no passaporte 
dos cavalos novos. (Reg. Ranking Brasileiro de Cav Novos 2018)       

5. PREMIAÇÃO 

5.a  A FEERJ encerrará o Ranking premiando e conferindo Certificados e Prêmios Especiais aos que obtiverem melhor desempenho 
durante a temporada, sendo conferidos os prêmios de campeão e vice campeão de cada categoria. Em caso de empate na pontuação 
final do Ranking prevalecerá, como primeiro critério de desempate, o melhor resultado no Campeonato Estadual, e como 2º critério 
o melhor resultado na última prova do Ranking. Persistindo o empate, na penúltima prova e assim sucessivamente. 

6. CASOS OMISSOS e Respeito ao Cavalo 

6.a   Serão resolvidos pela Diretoria Técnica da FEERJ. 

6.b   Será seguido o Código de Conduta da FEI em todas as Etapas do Ranking FEERJ 2019 

7. “OBRIGATORIO PASSAPORTE PARA TODOS OS ANIMAIS” 

        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, 
clínicas, etc.), todos os animais participantes deverão possuir PASSAPORTES VÁLIDOS com as vacinas e todas as demais exigências 
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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 
passíveis 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. 

 

 

TABELA DA COPA DO MUNDO  

(PARA CONTAGEM DE PONTOS DOS MINI MIRIM E JOVEM CAVALEIRO B) 

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                 

 


