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TRÍPLICE COROA 
 
 

A Tríplice Coroa é um série de três Concursos Estaduais organizados pela Sociedade 
Hípica Porto Alegrense. 
 
Datas: 09, 10 e 11 de agosto 
            19, 20 e 21 de setembro 
            11,12 e 13 de outubro 
 
Classificação Final: 

 Não há inscrição adicional, todos os conjuntos anotados nos Concursos Estaduais 

estarão competindo no ranking 

Por Conjunto – Cavaleiro + Cavalo 
Cavaleiro poderá disputar o ranking em mais de uma altura, respeitando as regras de 
categorias da FGEE 
Troféus aos três primeiros classificados após os três Concursos 
1.00m – Grupo I + Grupo A (Mini – Mirim e JC B) 
1.10m – Grupo II 
1.20m – Grupo III 
1.25m – Aberta 
1.35m/1.40m – aberta 
* Na altura de 1.00m a classificação é única para as categorias citadas 
Cada altura terá duas provas por concurso, um total de 6 provas, sendo que o resultado 
final será o somatório das 5 melhores pontuações nos três Concursos. 
Tabela pontuação: 1º lugar – 18 pontos /2º lugar - 15 pontos /3º lugar – 13 pontos /4º 
lugar – 12 pontos e assim sucessivamente até o 15º lugar – 1 ponto. 
Cavaleiros eliminados não terão pontuação. 
Na série de 1.35m/1.40m – também haverá premiação em espécie 
- Conjunto Campeão – R$ 1.500,00 
- Conjunto Vice – Campeão – R$ 1.000,00 
 
Premiações adicionais por resultados cumulativos 

 Também não há inscrição adicional para competir a estes prêmios cumulativos. 

Conjuntos – Cavalo + Cavaleiro 
-  1.00m -1.10m - 1.20m – para os grupos de categoria citados acima 
* Duas vitórias -  Luvas Roeckl 
* Três vitórias – Cabeçada completa Black Horse 
* Quatro Vitórias – Sela Art Horse 
Os prêmios não são cumulativos, serão entregues na festa de encerramento 
 
- 1.25m  
* Duas vitórias -  Loro duplo Tack 
* Três vitórias – Sela Art Horse 
* Quatro Vitórias – R$ 2.500,00 
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            -  caso um conjunto vença três provas, o Cavaleiro que vencer a prova seguinte e 
impedir o conjunto de obter a quarta vitória, este cavaleiro terá um bônus de R$ 1.000,00. 
 
EQUIPES 
* Inscrição adicional – independente dos concursos -  da equipe  
- Cada equipe terá de 4 a 6 Cavaleiros distintos 
- Um único Cavaleiro por equipe poderá ser profissional de Hipismo (não possuir 
certificado de amador) 
- Um Cavaleiro poderá integrar até duas equipes 
- Concursos de Setembro e outubro – 4 provas por altura 
- Provas/categorias que pontuam para as equipes: 
1.00m – Grupo I + Grupo A (Mini – Mirim e JC B) – classificação única 
1.10m – Grupo II 
1.20m – aberta 
1.25m – aberta 
           
Resultado Final 
Será o somatório das pontuações obtidas pelos cavaleiros das equipes nas 4 provas de 
cada altura durante os dois concursos. 
Caso em alguma das provas a equipe tenha mais de um cavaleiro, valerá a melhor 
classificação para efeito de pontuação, porém, mesmo os resultados não somados 
na pontuação da equipe terão influência na classificação da prova. 
Os cavaleiros das equipes poderão competir nas diversas provas com cavalos 
diferentes 
Um cavalo não poderá pontuar para as equipes em duas provas no MESMO DIA DE 
CONCURSO – mesmo que com Cavaleiros distintos. Caso isto ocorra, 
automaticamente valerá somente a primeira participação 
 
Pontuação por prova 

 Somente entre os cavaleiros das equipes. 

Tabela pontuação: 1º lugar – 12 pontos /2º lugar - 9 pontos /3º lugar – 7 pontos /4º lugar – 
6 pontos e assim sucessivamente até o 9º lugar – 1 ponto. 

Cavaleiros eliminados não terão pontuação 

 
Critérios de desempate  
- Melhor pontuação no somatório da última prova de cada altura no concurso final 
-  Persistindo o empate, a equipe que tiver o melhor resultado na última prova de 1.25m 
do concurso final 
 
Inscrição das equipes: Até dia 16 de setembro na secretaria da Sociedade Hípica Porto 
Alegrense 
Composição das equipes: será de livre escolha a montagem das equipes conforme 
categorias descritas acima, independente das entidades que os cavaleiros representam 
Custo: R$ 1.500,00/ equipe 
Identificação: As equipes deverão estar identificadas, por uma “braçadeira“ ou por 
jaqueta personalizada 
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Durantes os dois finais de semana dos concursos, as equipes terão mesa reservada no 
restante/bar da Sociedade Hípica. 
Chefe de equipe: O chefe de equipe deverá ser indicado no momento da inscrição, e 
somente ele representará a equipe junto a comissão organizadora 
Premiação:  
Troféus aos integrantes das equipes premiadas 
Equipe Campeã – três dias e duas noites no RJ, com passagem aérea e hotel incluídos 
(acomodação da equipe em três apartamentos duplos), durante o CSI de Hipismo do RJ – 
de 29/11 a 01/12 ou CSI Open da Sociedade Hípica Paulista em março de 2010 
Equipe Vice – Campeã –Cabeçada com rédeas Black Horse 
Equipe terceiro lugar – Culote Tuff Rider 

 
A Premiação somente será devida se cumprida a proporção mínima de um prêmio por 
grupo iniciado de 4 equipes anotas 
 
Júri de apelação – Ranking – Premiação adicional e equipes: 
Michael Detemple – João Eduardo Castro – Nelson Limeira Lima 
Festa de confraternização – domingo – dia 13 de outubro 
 
 
Dúvidas e esclarecimentos: 
Gustavo Diaz Cardeilhac – 9 81475370 
João Mazzaferro – 9 81580405 

 


