RANKING VILLAGE MALL SHB - 2020
REGULAMENTO
RANKING:
O RANKING SHB 2020 será constituído de seis etapas com uma
prova por categoria. Serão descartados os dois piores
resultados, salvo a etapa final que terá bonificação de 50% e não
poderá ser descartada.
As categorias obedecerão ao regulamento da CBH.

PARTICIPAÇÃO:
Poderão participar do RK SHB todos os sócios e/ou seus cavalos
devidamente registrados na comissão esportiva. Os convidados de
outros clubes e núcleos disputarão apenas as premiações das
provas e deverão estar com seus respectivos registros quitados 24
horas antes do início do evento.
Cada cavaleiro ou amazona poderá participar com até três animais
em cada prova, podendo mudar de categoria e retornar apenas
uma vez sem perda dos pontos anteriores, lembrando que o
concorrente poderá disputar o RK em duas categorias
com animais diferentes observando os 10 cm de diferença e as
normas vigentes no Regulamento de Salto da CBH, exceto nas
categorias de Cavalos Novos, quando a participação é livre.
Cada cavalo poderá participar em até duas provas por dia, desde
que a sua primeira participação seja na prova que vale para o RK.
Nas categorias de cavalos novos, poderão participar somente
animais registrados nas suas respectivas associações, ou com
outros registros que poderão ser examinados pela Comissão
Organizadora, não sendo possível apenas a declaração veterinária.
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INSCRIÇÕES:
Todas as inscrições deverão ser feitas on line no site da SHB,
obedecendo o prazo para pagamento e boleto quitado no dia do
vencimento.
Serão permitidas inscrições fora do prazo até 30 minutos antes do
início da prova, com acréscimo de 100% (cem por cento) entrando
de 1A, 1B, e assim sucessivamente. O concorrente que se inscrever
com mais de um cavalo, será mantido o intervalo mínimo exigido
pelo regulamento de salto CBH (08 animais), obedecendo ao
sorteio do animal que entrará na frente e nas provas com
desempate entrará na frente de todos os concorrentes para
participar do desempate.
Toda e qualquer alteração de posicionamento na ordem de entrada
da prova será decidido pelo Presidente do Júri de Campo.
A exatidão das inscrições é de exclusiva responsabilidade dos
cavaleiros/amazonas.
A efetivação da inscrição dos cavaleiros/amazonas no RANKING
SHB, implica na total adesão às normas e diretrizes técnicas do
evento.
Somente serão aceitos forfaits veterinários ou médicos, entregues
no Júri de Campo ou na Comissão Esportiva antes do início do
reconhecimento da prova, dando direito à devolução do valor da
inscrição.
Não será possível a realização de repique nas provas.

CATEGORIAS:
*Série 60
*Série 80
*Série 90
Mini Mirim/Jov Cav B/Amador B
Pré Mirim/Jov Cav A/Amador A
Mirim/Jov Cav/Amador
Pré Jr/JC Top/Amador Top
Senior Especial/Junior
Senior/Young Rider

0.60M
0.80M
0.90M
1.00M
1.10M
1.20M
1.30M
1.35M
1.45M
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Cavalos Novos 4 anos
Cavalos Novos 5 anos
Cavalos Novos 6 anos
Cavalos Novos 7 anos

1.00M
1.10M
1.20M
1.30M

/1.05M
/1.15M
/1.25M
/1.35M

Observações:
- * As Séries 60, 80 e 90 foram criadas para possibilitar aos sócios
de qualquer idade, assim como os alunos das Escolas de
Equitação, a competir nas provas em suas respectivas alturas
(assim como nas demais categorias, a pontuação do RK será
somente para sócios);
- Todas as provas abaixo de 1.10M serão com faixa de tempo e
tempo ideal, exceto AMADOR B – 1 Des, 2 Fases ou Cronômetro;
- Para efeito de organização das provas os percursos do RANKING
DA SHB, obedecerão a critérios técnicos crescentes de dificuldade
(as características das provas serão diversificadas);
- As provas poderão ser INDOOR e/ou OUTDOOR;
- A Comissão Organizadora se reserva o direito de vetar a
participação de qualquer cavaleiro ou cavalo que julgue fora da
categoria;
- O material utilizado nas provas, do cavalo e do cavaleiro, deverá
obedecer criteriosamente o Regulamento da CBH;

PONTUAÇÃO:
A pontuação será atribuída ao cavaleiro, considerando seu melhor
resultado e os demais descartados.
Para se obter pontos no ranking, as provas deverão ter no
mínimo 03 concorrentes da categoria. Em caso contrário, os
concorrentes terão que atingir o índice técnico de no máximo 08
pontos, em todas as provas válidas, para ser campeão.
Em caso de empate na classificação geral o critério de desempate
será o resultado da última prova de desempate, persistindo o
empate o resultado da penúltima prova de desempate e assim
sucessivamente.
Cavalos Novos - Os pontos serão atribuídos ao cavalo, com
qualquer cavaleiro dentro das normas da CBH.
As provas para CAVALOS NOVOS 04/05 ANOS terão como critério o
art. 238.5.2.3 faixa de tempo e tempo ideal para premiação de
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pista. Entretanto para efeito de pontuação do RK será considerado
apenas os pontos perdidos no tempo concedido. Em caso de
empate para o Resultado Final do RK, será realizado um
desempate ao tempo ideal.
CONTAGEM DE PONTOS
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

lugar
lugar
lugar
lugar
lugar
lugar
lugar
lugar

20
17
15
13
12
11
10
09

pontos
pontos
pontos
pontos
pontos
pontos
pontos
pontos

9º lugar
10º lugar
11º lugar
12º lugar
13º lugar
14º lugar
15º lugar
16º lugar

08
07
06
05
04
03
02
01

pontos
pontos
pontos
pontos
pontos
pontos
pontos
ponto

Observações:
Em caso de empate, os conjuntos receberão o mesmo nº de
pontos dos lugares ocupados, cabendo a cada participante a média
aritmética na soma de pontos daquelas colocações.
Os eliminados e desistentes não marcarão pontos.

PREMIAÇÃO:
A premiação de pista será por prova com chamada aberta, sempre
obedecendo o critério de um prêmio para cada três concorrentes,
no máximo até o 6º lugar.
Troféu para o 1°lugar, medalhas até 3° lugar e escarapelas até o
6° lugar.
Somente pontuarão para o ranking as categorias relacionadas na
chamada de cada prova do programa.
Convidados participarão apenas da premiação de pista em cada
prova sem qualquer pontuação no ranking.
O cavaleiro que não se apresentar para premiação (montado e com
o uniforme exigido) não terá direito a qualquer premiação.
Para concorrer a premiação final no RK em qualquer
categoria o cavaleiro / amazona deverá ter participado de
no mínimo 04 (quatro) etapas.
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PREMIAÇÃO FINAL:
A premiação final do RANKING SHB 2020 será para Campeão e
Vice Campeão (vales e/ou brindes), e em espécie para as
categorias SENIOR TOP E SENIOR ESPECIAL.
(HAVERÁ DESCONTO NA PREMIAÇÃO EM ESPÉCIE CONFORME REGULAMENTAÇÃO FISCAL.)

UNIFORME:
Completo, conforme Regulamentação da CBH.

CONDIÇÕES SANITÁRIAS EXIGIDAS DOS ANIMAIS:
O Juiz de Paddock, assim como seu assistente poderão verificar o
material usado pelo participante em seu animal. Esta fiscalização
deverá ser a critério do Juiz de Paddock ou do Presidente do Júri
de Campo podendo a qualquer momento, vistoriar o material do
conjunto, que estiver participando do concurso.

CASOS OMISSOS, PENALIDADES e RECURSOS:
Os casos omissos e penalidades serão resolvidos pela Comissão
Organizadora. Recursos serão aceitos até 20 minutos após o
término da prova questionada e será cobrado o valor de R$
1.000,00 (hum mil reais).

SUGESTÕES:
Serão aceitas apenas por escrito e assinadas à Comissão Esportiva.
vc 21.07.2020
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