
 

 

Copa Pinheiro/Santa Thereza 2019 

REGULAMENTO 

 

GENERALIDADES 

 - A Copa Pinheiro/Santa Thereza, será para Atletas Federados de todo o Rio Grande 
do Sul, conforme termos específicos deste regulamento, terá supervisão da FGEE. 

- Será disputada em (02) Etapas, no dia 28 de Setembro de 2019, no Centro Hípico 
Recanto do Pinheiro e no dia 19 de Outubro de 2019, na Hípica Santa Thereza. 

- A Copa Pinheiro/Santa Thereza será disputada nas categorias ESCOLAS 0,60m, 
0,80m, 0,90m (aspirantes) e nos GRUPOS A, I, II, III eSênior,sendo Grupo A e Grupo I 
AGRUPADOS e Grupo III e Sênior AGRUPADOS. 

- Cavaleiros/Amazonas SÊNIOR poderão participar somente na Altura de 1,20m. 

- As duas Etapas serão julgadas de acordo com regulamento da CBH, FGEE e COPA 
GAUCHA DE HIPISMO. 

- As Provas de Escolas, Grupo A e Grupo I, serão julgadas ao tempo ideal. 

 
DOS CONCORRENTES   

- Todos os Atletas devem estar registrados em uma entidade reconhecida pela FGEE, 
bem como suas entidades estarem em dia com seus encargos, Filiadas, Vinculadas e 
Convidadas. 

- As inscrições dos ATLETAS nas provas, será de responsabilidade exclusiva da 
entidade a qual pertence. 
 

 



DA PONTUAÇÃO 

- Os pontos obtidos serão constantes, independente do número de concorrentes 
inscritos em cada ETAPA.   

-Exemplo: Contagem Olímpica, 1º lugar 20 pontos - 2º lugar 17 pontos - 3º lugar 15 
pontos.........16º 1 ponto 

-Será concedido 1 ponto a todos os demais concorrentes que finalizarem o percurso.   

- A apuração final dos pontos da COPA PINHEIRO/SANTA THEREZA, será realizada 
cada cavaleiro/amazona da seguinte forma: 

- Somam-se os pontos corridos obtidos nas 2 ETAPAS. 

- A participação na Etapa Final é obrigatória para a disputa do título,em todos os 
GRUPOS,para Desempate, melhor resultado da última etapa. 

- Para ter direito ao Título, o atleta terá que ter participado DAS DUAS ETAPAS. 

 
PREMIAÇÕES DAS ETAPAS  

- Serão distribuídos prêmios em espécie nas duas ETAPAS, para todos grupos. 

-  As premiações serão informadas previamente através do programa de cada etapa. 

-  Será distribuída medalhas e escarapelas aos 4 melhores classificados em cada 
prova. 

- Será oferecido uma premiação em espécie de R$ 8.000,00, sendo R$ 4.000,00 por 
etapa conforme distribuição nas programações. 

 
PREMIAÇÃOFINAL 

- Troféus de Grandes Campeões 1º, 2º e 3º lugares, somente nas alturas de 1,00m, 
1,10m e 1,20m. 

-  Nas categorias Escolas 0,60m, 0,80m e 0,90m(aspirante), será feito um sorteio de 
(01) BICICLETA na última ETAPA entre todos que participarem das duas Etapas.  

 



TAXAS DE INSCRIÇÕES (por prova) 

Escolas 0,60m, 0,80m e 0,90m: R$ 120,00 

Grupos: A, I, II, III e Sênior: R$ 140,00    

 

DOS CONJUNTOS 

- A pontuação na COPA PINHEIRO/SANTA THEREZA, será para cavaleiros/amazonas e 
NÃO para os conjuntos.   

- Cada atleta poderá participar com até(03) três cavalos na altura em que disputa a 
classificação, para efeito de pontuação no concurso será pontuado apenas com o 
melhor resultado. Escola segue regulamentação 

- Cada cavalo poderá participar em no máximo 2(duas) provas em cada etapa.  As 
duas participações deste animal poderão ser com o mesmo cavaleiro ou cavaleiro 
diferente, pontuando nas duas participações em alturas ascendente. 

-  O conjunto que competir com 03cavalos, receberá todas as premiações da prova 
caso classifique mais de um cavalo. 

 

 

Atenciosamente, 
A Comissão Organizadora.  

 

 

Porto Alegre, 04 de Setembro de 2019. 

 

 

 


