
 

 

     RANKING FLORESTA 2017 
 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1.1 Evento: Ranking Floresta 2017 

Etapa 1:   26 de março de 2017 

Local: Floresta Country Club 

Estrada Bougainville 442 

 

1.2 Comitê Organizador: 

Presidente de Honra: Sr.Frederico Cabral  

Presidente do Evento: Sra.Carmem Lopes 

Diretor Técnico do Evento: Sr.Thiago Pessanha  

Diretores: Sr.Marcos Cabral 

                   Sra.Cristina Rebelo  

                   Sra.Malva Abreu 

 

2. CONDIÇÕES GERAIS 

Regulamento Particular do Ranking Floresta 2017  

Regulamento Geral da CBH 2014  

Regulamento de Salto da CBH 2014  

Regulamento Veterinário da CBH 2013 

 

 

 

 



 

 

 

3. OFICIAIS DO CONCURSO 

Júri de Campo:  Sr.Heraldo grillo - Locutor do Evento 

                            Sr.Márcio Terreso - Presidente 

                            Sr.Reinaldo Messias - Membro, 

                            Sr.Bento - Comissário 

 

Desenhador de percurso: Sr.Thiago Pessanha 

Cronometragem e som: Sr.Márcio Terreso 

Cerimonial - Sra.Carmem Lopes  

Veterinário Oficial - Sr.Frederico Guilherme  

Ferrador Oficial - Sr.Costa e Sr.Elizeu  

Ambulância - a cargo do FCC 

 

4. CONDIÇÕES TÉCNICAS 

 

-Pista de competição: 68m X 60m Pista de Distensão: 42m X 20m. 

-Ganchos de Segurança disponíveis em quantidade suficiente, de fabricantes 
reconhecidos e aprovados. 

 

5. EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS E RESPONSABILIDADE LEGAL 

 

- A entrada e participação de qualquer animal está condicionada à apresentação de 
exame de AIE, Mormo e GTA originais e válidos atualizados contra INFLUENZA EQUINA, 
TÉTANO, ENCEFALOMIELITE E RAIVA.  

- Todos os proprietários e concorrentes são pessoalmente responsáveis por danos 
causados a terceiros, pelos mesmos, seus funcionários e representantes ou seus 
animais. POR ESSA RAZÃO RECOMENDA-SE CONTRATAR UM SEGURO CONTRA 
TERCEIROS. 



 

 

 

6. INSCRIÇÕES 

6.1 Inscrições definitivas:   23/03/2017 

 

O depósito deverá ser feito no  Banco  ITAU  Ag. 0387 c/c 50033-3 Floresta Country Clube 
e  o comprovante enviado juntamente com a inscrição para o email: 
rankingfloresta@hotmail.com 

 

6.2 Taxa de Inscrição: 

Séries Agrupadas: R$ 100,00  

Aberta: R$ 80,00  

Repique: R$ 30,00 

 

Após o dia 23\03\2017 as inscrições serão acrescidas de 50% no valor. 

 

7. SERVIÇOS DE VETERINÁRIA E FERRADORIA. 

 

Haverá durante todo o evento a disposição dos interessados serviço de veterinária e 
ferrador, sendo que eventuais despesas correrão por conta dos responsáveis pelos 
animais. 

 

8.0 PROGRAMAÇÃO DO RANKING 

8.1. ETAPAS 2017 

 

O Ranking Floresta 2017 será composto de 4 etapas nas seguintes datas: 

 

I Etapa: 26\03\2017       III Etapa: 23\07\2017 

II Etapa: 28\05\2017      IV Etapa: 01\10\2017 



  

 

 

-Poderá haver adiamento/cancelamento de etapa devido a condições meteorológicas. 

-O Ranking de Cavalos Novos será separado das categorias agrupadas. 

-Haverá prova Aberta em todas as Etapas e em todas as alturas. 

-Em cada etapa do Ranking teremos as seguintes categorias agrupadas: 

  

-Série Principal 1,30m: (Amador Top/Jovem Cavaleiro Top/ Sênior) (CN 7anos) 

-Série Avançada 1,20m: (Amador/Jovem Cavaleiro/ Sênior) (CN 6Anos) 

-Série Intermediária 1,10m: (Amador A/Jovem Cavaleiro A) (CN 5anos) 

-Série Preliminar 1,00m: (Amador B/Jovem Cavaleiro B) (CN 4anos) 

-Série Escola Avançada 0,80m 

-Série Escola Iniciante 0,60m 

 

9.0 PREMIAÇÃO DE PISTA 

 

Agrupadas: A premiação das séries será:  

1° lugar: troféu e escarapela  

2° lugar e 3’ lugar: medalha e escarapela  

4° lugar ao 6’ lugar: escarapela 

 

Aberta:  

1° lugar: Troféu e escarapela (exceto nas provas de escola/ 1° e 2° lugares escarapelas) 

2° lugar e 3° lugar: escarapela 

 

Cavalos Novos:  

1° lugar: medalha 

2° lugar: escarapela 



 

 

 

Escola:  

1° lugar: Troféu e escarapela 

2° a 6° lugar: medalha e escarapela 

 

PREMIAÇÃO DO RANKING: 

 

-Séries agrupadas:  a definir. 

-Premiação das categorias de cavalos novos:  a definir. 

 

10. PONTUAÇÃO DO RANKING 

 

- A pontuação do Ranking Floresta será atribuída ao melhor resultado do 
cavaleiro em cada série da Etapa. 

 - A classificação do Ranking Floresta se dará por pontos ganhos e não haverá 
descarte de nenhuma prova. 

- Na etapa final do Ranking Floresta os pontos obtidos pelos cavaleiros terão 
peso 1.5. 
 

IMPORTANTE: 

 

-Em caso de empate na classificação geral do ranking após a etapa final será 
usado como critério de desempate o maior número de vitórias nas etapas. 
Persistindo o empate será considerada a melhor classificação na última etapa do 
ranking. 
 

 

 



 

 

P

 

 

A pontuação do Ranking Floresta 2017 se dará da seguinte forma: 

 

1’ lugar = 20 pts            9’ lugar = 08 pts  

2’ lugar = 17 pts          10’ lugar = 07 pts  

3’ lugar = 15 pts          11’ lugar = 06 pts  

4’ lugar = 13 pts          12’ lugar = 05 pts  

5’ lugar = 12 pts          13’ lugar = 04 pts  

6’ lugar = 11 pts          14’ lugar = 03 pts  

7’ lugar = 10 pts          15’ lugar = 02 pts  

8’ lugar = 09 pts          16’ lugar = 01 pt 

 

REGULAMENTO: 

 

- O cavaleiro/amazona poderá concorrer ao Ranking em duas séries com diferença de 
10cm de altura, desde que com animais diferentes.  

- Cada cavalo pode participar de 03 (três) provas por etapa desde que entre as séries 
0,60 (Escola Iniciante) e 1,00m (Preliminar) ou 02(duas) provas se participar das demais 
séries. 

 - O conjunto que participar de 02 (duas) provas na etapa estará concorrendo ao Ranking 
obrigatoriamente em sua 1° participação.  

-Cavaleiros Sênior só poderão concorrer ao ranking nas séries avançada (1,20) e 
principal (1,30). 

-O Cavaleiro/Amazona que se inscrever em mais de dois agrupamentos, mesmo que com             
cavalos diferentes e não informar antes do início de sua participação na etapa quais              
estão valendo para o ranking, valerão suas duas primeiras alturas. 

 

11. UNIFORME 



 

Camisa de gola, culote e botas ou perneiras. 

 

PROGRAMAÇÃO TÉCNICA 

 

- Inicio 09h30  
Prova n°. 01 Série Escola Iniciante 0,60m x 0,80m. 1 percurso com faixa de tempo e 
tempo ideal. Tab. A, Art. 238.6.2.3 - vel. 325m/min. 

 

A seguir: 

Prova n°. 02 Série Escola Avançada 0,80m x 1m. 1 percurso com faixa de tempo e tempo 
ideal. Tab. A, Art. 238.6.2.3.-Vel.: 350m/min.  

 

A seguir: 

Prova n°. 03 Série Preliminar 1,00m x 1,20m. 1 percurso com faixa de tempo e tempo 
ideal. Tab. A, Art 238.6.2.3.- vel. 350m/min. 

 

A seguir 

Prova n°. 04 Série Intermediária 1,10m x 1,30m. Tab.A, artigos. 238.2.1. Cronômetro, 
velocidade 350m/min. 

 

A seguir  

Prova n°. 05 Série Avançada 1,20m X 1,40m Tab.A art 238.2.1.  Cronômetro, velocidade 
350m/min. 

 

A seguir 

Prova n°. 06 Série Principal 1,30m X 1,50m Tab.A art 238.2.2 01 Desempate velocidade 
350m/min 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CÓDIGO DE CONDUTA DA FEI 
 

1.Em todos os esportes equestre o CAVALO tem que ser considerado 
a figura mais importante. 
2.O bem estar do CAVALO tem que estar acima da necessidade dos 
Organizadores, Patrocinadores e Oficiais.  
3.Todo manejo e tratamento veterinário tem que assegurar a saúde e 
o bem estar do CAVALO. 
4.Os mais altos padrões de nutrição, alimentação, saúde, higiene e 
segurança tem que ser incentivados e mantidos em qualquer 
situação.  
5.Durante o transporte, adequadas provisões tem que ser 
providenciadas para assegurar a ventilação, alimentação (bebida e 
comida) e manter as condições de saúde do organismo do CAVALO. 
 6.Tem de se dar ênfase na crescente educação de treinamento, nas 
práticas equestre e na promoção de pesquisas científicas da saúde 
EQUINA. 
  



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 


