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REGULAMENTO 
INTER CLUBES 

2018 
 
 

1 - ORGANIZAÇÃO DOS CONCURSOS  
 
1.1 - OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELAS ENTIDADES QUE REALIZARÃO OS EVENTOS. 
 

A)  Convidar juíz e armador de percurso.  
 

B)  Apresentar materiais de pista dentro de condições condizentes com o esporte que se pratica. 
 
C) Apresentar serviço de som (pista e paddock). 
 
D) Apresentar cronometragem, preferencialmente eletrônica. 
 
E) Ambulância destinada ao transporte imediato dos acidentados e médico ou paramédico  
 
F) Apresentar ganchos de segurança. 
 
G) Premiação aos participantes: medalhas e troféus obrigatórios; premiação em espécie ou brindes 
ficando livre a critério de cada organização. 
 
H) Controlar o ingresso de cavalos no local do concurso, liberando a entrada somente aos 
portadores de exame negativo de anemia infecciosa e Mormo.  
 
I) Apresentar o resultado das provas com a classificação de todos os concorrentes, em até 48 horas 
após o término da última prova. 
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2 - PROGRAMAÇÕES DAS PROVAS  
 

2.1 - CALENDÁRIO 
 
O Calendário Oficial será composto de 3 eventos que farão parte do Ranking Inter Clubes. 
1 -Prova VHRG - 12/05/2018 
2 -Prova CLS - 04/08/2018 
3 -Prova SHMG - 24/10/2018 

 
3 - INSCRIÇÕES: 
 

Discriminação Valor R$ 

Escola 20 e 40 40,00 

Escolas 60 , 70 , 80 e 90 60,00 

Abertas 100, 110 e 120 80,00 

 
3.1 - PARTICIPAÇÃO NAS PROVAS 
 
3.1.1 - Poderão participar das provas, quaisquer cavaleiros/amazonas e cavalos  
 

3.1.2 - Cada concorrente poderá inscrever até 2 (dois) animais por prova. 
 

3.1.3 - As pessoas envolvidas em distúrbios, desentendimentos ou outros acontecimentos que 
venham a prejudicar o bom andamento do concurso, sejam participantes, dirigentes ou mesmo 
espectadores poderão ser advertidos ou punidos a critério do presidente do Júri de Campo. 
 
4. – QUADRO DAS CATEGORIAS / TIPO DE PREMIAÇÃO / ALTURAS  
 
              CATEGORIAS                  PREMIAÇÃO          ALTURA 

ESCOLA DE BASE RANKING 0,20M 

ESCOLA INICIANTES B RANKING 0.40M 

ESCOLA INICIANTE A RANKING 0,60M 

ESCOLA PRELIMINAR RANKING 0.70M 

ESCOLA INTERMEDIARIA RANKING 0,80M 

ESCOLA PRINCIPAL RANKING 0,90M 

ABERTA 1,00 M  1,00M 

ABERTA 1,10 M  1,10M 

ABERTA 1,20 M  1,20M 
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5 - PARTICIPAÇÕES NAS PROVAS E CATEGORIAS DOS CONCORRENTES 
 
5.1 –  Cada cavaleiro / amazona poderá participar com um ou mais cavalos por categoria, porém 
para a pontuação do Ranking será considerado o melhor resultado e os pontos seguintes serão 
distribuídos aos demais concorrentes, conforme a classificação de cada um.  
 
5.2 – Cada cavaleiro das categorias escolas, poderá ter um DESAFIO, que consiste na sua 
participação na altura logo acima, em que está inscrito, sem a cobrança de uma nova taxa de 
inscrição. 
 
6 – UNIFORME 
 
6.1 - Os concorrentes devem estar corretamente trajados ao se apresentarem diante dos 
espectadores. 
 
6.2 - Os concorrentes deverão portar, culote branco ou bege, botas, camisa de preferência brancas, 
ou representativas de suas respectivas escolas de equitação. 
 
6.3 - Os concorrentes de todas as categorias são obrigados a usar capacetes com queixeira 
de 3 pontos durante todo o tempo em que estiverem montados.  
 
7 - PREMIAÇÃO 
 
7.1- PREMIAÇÃO PARA AS PROVAS E RANKING: 
 

• Medalhas e escarapelas para os 6 primeiros classificados por prova.  

• Troféus para o vencedor e segundo classificados de cada prova. 

• Premio para o SUPER CAMPEÄO de cada dia (Melhor resultados entre as categorias 60 cm a 
90 cm) 

• Os troféus para os 1º, 2º lugares de cada categoria, no Final do Ranking 2018 serão 
oferecidos, na Festa de Encerramento. 

 
7.2 - A premiação das provas será feita preferencialmente na pista, salvo em casos especiais 
determinado pelo Júri de Campo e organização do concurso, quando então serão entregues em 
solenidade especial, ao término do evento. 
 
7.3 – Premiação de podium, para campeão e vice campeão de cada categoria escola , será 
oferecida em local apropriado , após cada prova. 
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8 – PONTUACÃO DO RANKING  
 
8.1. Cada evento do ranking 2018 Inter Clubes será realizado em um dia de competição. Cada prova 
contará individualmente para o ranking. 
 
 A pontuação de cada prova para o ranking 2018 será feita da seguinte forma: 
 
    1° lugar   =  9 pontos 
    2° lugar   =  6 pontos 
    3° lugar   =   4 pontos 
    4° lugar   =  3 pontos 
    5° lugar   =  2 pontos 
    6° lugar   =  1 ponto 
  
8.2 - Em caso de empate no resultado do RANKING em qualquer classificação, o desempate 
obedecerá ordenadamente ao seguinte critério: 

   1 - Maior número de primeiros lugares em prova. 
   2 - Maior número de segundo lugar em prova. 
             3 - Maior número de terceiro lugar em prova. 
                      4 - Maior número de quarto lugar em prova. 
     5 - Maior número de participação em provas. 
   6 – Sorteio. 
 
 
8.3 - Será permitida a participação de até 02 (dois) cavalos em cada Categoria, no entanto, para a 
Pontuação do Ranking, será considerada a melhor classificação do cavaleiro e somente esta.  
 
 
8.4 - Qualquer assunto ou situação não mencionados nestas Diretrizes, Normas e Técnicas, seguirá 
o previsto nos Regulamentos atuais da CBH / FEI. 


