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RANKING 2019 

CEPEL E CLUBE DO PÔNEI 

 
1. GENERALIDADES  

O Cepel e o Clube do Pônei realizarão o Ranking 2019, em algumas etapas, o qual seguirá o 

presente regulamento. 

 

1.1.  PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO: 

CEPEL – Centro de Preparação Equestre da Lagoa  

Tel.: (031) 3441.0962 / 98473.5959  

E-mail: hipismocepel@gmail.com  

 

CLUBE DO PÔNEI 

Tel.: (031) 99293.9474  

E-mail: clubedoponei@gmail.com  

 

1.2. LOCAL DO CONCURSO:  
CEPEL – Centro de Preparação Equestre da Lagoa  

Av. Antônio Francisco Lisboa, 481. Belo Horizonte - MG  

Bandeirantes – Ao lado do Zoológico 

 

1.3. COMISSÃO ORGANIZADORA:  
Presidentes: Pedro Paulo Luz Lacerda  

Membros: Camila Gandra, Ademar Ricardo dos Santos, Gleycilene Rodrigues e Antônio 

Augusto Figueiredo. 

 

2. SÉRIES E CATEGORIAS:  

O Ranking será composto das seguintes categorias: 

Série 1 – 0,20m Escola de Base 

Série 2 – 0,60m x 0,80m – Escola Iniciante  

Série 3 – 0,80m x 0,90m – Escola Principal 

Série 4 – 0,90m x 1,00m – Aspirante 

  

3. CONDIÇÕES GERAIS:  

 

3.1. Todas as etapas do Ranking serão regidas pelo regulamento geral de Saltos e veterinário da 

CBH vigentes, com os complementos das normas específicas estabelecidas por esse 

regulamento.  

 

3.2. Estão habilitados a participar deste ranking todos os sócios que representam o Cepel com 

cavalos estabulados mensalmente no Cepel, alunos da Escola de Equitação Cepel, alunos do 

Clube do Pônei e convidados. 

 

3.3. Todos os participantes deverão estar devidamente em dia com as suas obrigações junto ao 

Cepel e Clube do Pônei para poderem participar de qualquer etapa deste Ranking. 

 

3.4. Será permitido aos concorrentes competir com mais de um animal, neste caso para a 

pontuação do Ranking, o atleta deverá escolher o animal que irá pontuar antes do inicio de cada 
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prova, os demais resultados não serão considerados na pontuação do ranking. Caso o 

concorrente não escolha, será computado a primeira participação.  

 

3.5. Será permitido aos concorrentes competir em mais de uma série, pontuando em todas.  

 

3.6. Caso o cavaleiro/amazona seja campeão ou vice-campeão em duas séries, ele ficará apenas 

com o título da série mais alta, passando o outro título para o próximo classificado. 

 

4. ASPECTOS VETERINÁRIOS:  

 

4.1. Os animais deverão estar em condições físicas que satisfaçam as diretrizes veterinárias da 

CBH e apresentem o passaporte da CBH ou ABCCH devidamente regularizado.  

 

4.2. Serão exigidos exames negativos de AIE e Mormo e atestado de vacina dentro do prazo de 

validade para todos os cavalos estabulados e não estabulados no Cepel. 

 

5. CONTAGEM DE PONTOS:  

 

5.1. A contagem de pontos será por série e por cavaleiro/amazona, independente da sua 

montaria. 

 

5.2. O cavaleiro/amazona com mais de 01 (uma) cavalo na mesma prova, fará jus o previsto no 

item 3.4 acima. 

 

5.3. O cavaleiro/amazona que disputará em mais de 01 (uma) série, fará jus o previsto no item 

3.6 acima. 

 

5.4. A contagem de pontos seguirá o critério da tabela abaixo. O cavaleiro/amazona que 

disputará em mais de 01 (uma) série, fará jus o previsto no item 3.6 acima. 

 

Nº de conj. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Classif 

          1º 15 12 10 8 7 6 5 4 3 2 

2º 10 8 7 6 5 4 3 2 1 

 3º 8 7 6 5 4 3 2 1 

  4º 7 6 5 4 3 2 1 

   5º 6 5 4 3 2 1 

    6º 5 4 3 2 1 

     7º 4 3 2 1 

      8º 3 2 1 

       9º 2 1 

        10º 1 

          
5.5. Será considerado o número de conjuntos que efetivamente participaram da prova, não 

recebendo pontos os cavaleiros a partir de sua segunda montaria, e seguindo a classificação 

obtida na prova. 
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5.6. O peso das provas será conforme descrito abaixo:  

 Etapas – Peso 1.  

 Abertura e Encerramento do Ranking 2019 – Peso 2.  

 

5.7. Os cavaleiros/amazonas que saltarem os Campeonatos Mineiros receberão uma bonificação 

no Ranking Geral 5 (cinco) pontos pela participação. Classificando entre os 6 (seis) primeiros 

colocados, um bônus de mais 5 (cinco) pontos. Classificando 1º ou 2º (Campeão ou Vice 

Campeão) do critério técnico, um bônus de mais 10 (dez) pontos. 

 

5.8. Os cavaleiros/amazonas que saltarem os Campeonatos Brasileiros receberão uma 

bonificação no Ranking Geral 10 (dez) pontos pela participação. Classificando entre os 6 (seis) 

primeiros colocados, um bônus de mais 10 (dez) pontos. 

 

5.10. O cavaleiro/amazona que não comparecer à premiação da prova e devidamente 

uniformizado, salvo por motivo justificado e com consentimento do júri de campo, perderá a 

premiação e pontuação da etapa. 

 

6. CRITÉRIOS PARA DESEMPATE DE CAMPEÃO DO RANKING:  

 

6.1. O primeiro critério de desempate é o maior número de vitórias. 

 

6.2. O segundo critério de desempate é a classificação no Campeonato Mineiro 2019. 

 

6.3. Persistindo o empate, o critério de desempate utilizado será o de melhor classificação na 

Etapa de Encerramento do ranking. 

 

7. PREMIAÇÃO E VANTAGENS:  

 

7.1. Prêmio especial para Campeão e Vice-Campeão do Ranking 2017 em cada série. 

 

7.2. O Campeão do ranking em cada série estará isento na taxa de inscrição na 1ª etapa do ano 

seguinte.  

 

7.3. O Vice-Campeão do ranking em cada série terá 50% de desconto na taxa de inscrição na 1ª 

etapa do ano seguinte.  

 

8. CASOS FORTUITOS 

 

8.1. Os casos omissos ou dúvidas serão resolvidos pela Comissão Organizadora, a qual terá 

competência para julgar eventuais recursos interpostos durante as etapas deste Ranking, 

conforme previsto neste Regulamento. A qualquer momento poderá ser alterada as datas, 

premiação, competindo à Comissão Organizadora fazê-lo, divulgando em seguida pela internet 

(email e site do Cepel e Clube do Pônei) e nos programas das etapas a serem realizadas. 

 

Cepel/Clube do Pônei 


