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   REGULAMENTO DO RANKING DE ADESTRAMENTO DA 

SOCIEDADE HÍPICA PAULISTA - SHP - 2019 
 

Local do Concurso 

Sociedade Hípica Paulista 

Rua Quintana, 206 – Brooklin – São Paulo – SP 

Fone: (11) 5504.6145 ou (11) 5504.6130  -  Fax: (11) 5506.2956 

E-mails:  vincenzo.freitas@shp.org.br  ou leandro.costa@shp.org.br 

 

 

Comissão Organizadora 

Presidente de Honra: Romeu Loureiro Ferreira Leite Junior – Presidente da SHP 

Diretor de Adestramento:  

      

Caberá à Comissão Organizadora: 

 

Determinar o Calendário, as etapas e provas, os programas, os regulamentos e as 

normas do Ranking de Adestramento da SHP. 

 

Promover e divulgar as etapas e provas do Ranking de Adestramento da SHP.  

 

Prestar todos e quaisquer esclarecimentos relacionados ao Ranking de Adestramento 

da SHP, bem como, informar aos concorrentes quanto a detalhes das provas, 

alterações do calendário e o que mais for necessário à participação dos mesmos.  

 

Emitir instruções normativas com o objetivo de esclarecer pontos duvidosos ou 

obscuros, ou regulares situações supervenientes e que não sejam contempladas por 

este regulamento. 

 

Dispensar eventuais exigências que, apesar de previstas em regulamentos oficiais, não 

atendam às características particulares do Ranking de Adestramento da SHP. 

 

Tomar todas as providências para que durante o Ranking de Adestramento da SHP 

prevaleça o espírito esportivo, em detrimento de qualquer outro valor ou interesse.  

 

Deliberar sobre casos omissos. 

 

mailto:vincenzo.freitas@shp.org.br
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Datas do Concurso 

Serão previamente determinadas e divulgadas pela Comissão Organizadora.  

Em caso de alteração de data, a mesma será imediatamente informada aos 

concorrentes. 

 

Etapas 

O número de etapas será previamente determinado pela Comissão Organ izadora. 

No caso da impossibilidade da realização de uma etapa, a Comissão Organizadora 

tomará providências para que o concorrente não sofra prejuízo em função dessa 

impossibilidade. 

 

Séries, Categorias e Reprises 

De acordo com o Regulamento da Confederação Brasileira de Hipismo. 

 

Série Pônei – De acordo com o regulamento da CBH. 

Série Iniciante Infantil – Cavaleiros até 08 anos de idade 

Série Iniciante Juvenil – Cavaleiros de 08 a 14 anos 

Série Iniciante Escola  – Cavaleiros acima de 14 anos 

Obs: O mesmo cavalo pode ser apresentado até 02 (duas) vezes durante a prova, com 

cavaleiros diferentes. 

 

Série Elementar – categorias Mini-Mirim, Amador e Profissional 

Série Preliminar – categorias Mirim, Amador e Profissional 

Série Média I – categorias Amador e Profissional 

Série Média II – categorias Junior, Amador e Profissional 

Série Forte I – categorias Jovem Cavaleiro, Amador e Profissional 

Série Forte II – categoria Amador e Sênior 

Série Especial – categoria Sênior Top 

 

Série Cavalos Novos – categoria cavalos novos 04, 05, 06 e 07 anos 

 

Categoria Escola: cavaleiros e amazonas alunos da Escola de Equitação da SHP. 

 

Amador: cavaleiros e amazonas que não pratiquem o adestramento profissionalmente, 

como por exemplo, instrutores, picadores e ginete profissionais  com idade acima 22 

anos. 

Obs. Poderão participar cavaleiros e amazonas com ida inferior a 22 anos como 

Juvenil.  

Profissional: cavaleiros e amazonas profissionais ou amadores que desejem concorrer 

espontaneamente e em condições de igualdade com os profissionais.  
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Mirim; aberta apenas à Série Preliminar para sócios e alunos da Escola de  

Equitação da SHP e não sócios. 

 

Mini-Mirim: aberta apenas à Série Elementar, para sócios e alunos da Escola de 

Equitação da SHP e não sócios. 

 

O cavaleiro que mudar de categoria não poderá voltar à categoria anterior. Tampouco 

será admitida a mudança de categoria superior para inferior.  

  

As reprises serão as oficiais constantes no site da Confederação Brasileira de Hipismo. 

Caberá à Comissão Organizadora determinar as séries e categorias de cada etapa 

bem como, as respectivas reprises. 

A Comissão organizadora poderá determinar a realização de provas para a 

série/categoria Pônei.  

 

Cavaleiros e Animais - Conjuntos 

 

Estarão habilitados a participar do Ranking de Adestramento da SHP, Cavaleiros e 

Amazonas sócios da SHP, portadores de cartão de freqüência da SHP montando 

cavalos de sócios da SHP, alunos da Escola de Equitação da SHP e convidados 

previamente aprovados pela Comissão Organizadora. 

O número de participações de um mesmo cavaleiro ou amazona em uma mesma etapa 

é livre. 

O conjunto (ginete+animal) não poderá concorrer, na mesma etapa, em categorias 

diferentes em uma mesma série. 

O Conjunto não poderá concorrer, na mesma etapa, em séries diferentes.  

Os animais deverão estar em condições físicas que satisfaçam as diretrizes 

veterinárias da Confederação Brasileira de Hipismo, bem assim as normas editadas 

pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Agricultura.  

Não será realizada inspeção veterinária.  Contudo, o Presidente do Júri terá  poderes 

para vetar a participação de um concorrente cuja montaria não reúna as condições 

oficiais previstas. 

É obrigatória a apresentação dos documentos exigidos pela Vila Hípica para a entrada 

de um animal nas dependências da SHP. 

Um mesmo animal poderá participar de até duas provas numa mesma etapa, montados 

por cavaleiros/amazonas diferente. 

Para os cavalos da Escola de Equitação e para os pôneis essa participação é livre.  
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Inscrições e Estabulagem 

As orientações para inscrição e reserva de estabulagem, bem como seus valores, 

serão definidas em programa próprio de cada etapa. 

A inscrição deverá ser feita na Secretaria de Esportes da SHP, no prazo determinado 

no respectivo programa, bem como seu pagamento. 

O cancelamento da inscrição deverá ser comunicado à Secretaria de Esportes da SHP, 

por escrito, e acompanhado do respectivo atestado médico ou médico vete rinário 

quando for o caso. 

 

Em caso de cancelamento da inscrição será adotado o seguinte critério:  

 se comunicado antes do sorteio da ordem de entrada, a taxa de inscrição será 

devolvida integramente. 

 

 se comunicado depois da realização do sorteio da ordem de entrada, a taxa de 

inscrição será cobrada integralmente. 

 se não comunicado, a taxa de inscrição será cobrada em dobro.  

 

 se comunicado após a realização do sorteio da ordem de entrada , mas antes do 

encerramento da prova e estiver devidamente acompanhado de laudo médico ou 

medico veterinário que o justifique, a taxa de inscrição será restituída em 50% 

(cinquenta por cento). 

 

A reserva de estabulagem deverá ser solicitada diretamente à Vila Hípica da SHP.  

Em razão da falta de cocheiras de alvenaria, poderá ser efetuada a estabulagem do 

animal em cocheira pré-montada. 

A reserva de estabulação/quarto de sela deverá ser solicitada com antecedência e em 

tempo hábil. 

A Comissão Organizadora não se responsabiliza pela estabulagem sem reserva prévia 

e no prazo regulamentar. 

Não haverá devolução da taxa de estabulação em qualquer hipótese. 

Os critérios citados acima serão aplicados (inscrição e estabulagem), independente da 

apresentação do animal na prova ou no recinto do evento; caso não tenha sido 

efetuado o devido pagamento, os valores serão debitados aos seus responsáveis 

legais. 

O não pagamento desses valores impedirá o concorrente ou o animal a participar da 

etapa seguinte. 

O valor da inscrição/estabulagem para sócio poderá ser debitado em conta do mesmo, 

desde que este não esteja com débito em atraso junto à SHP; em caso de débito em 

atraso, o pagamento da inscrição/estabulagem deverá ser feito no ato da solicitação da 

mesma.   
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Participação nas Provas 

 

Participarão nas provas os cavaleiros e amazonas devidamente inscritos, concorrendo 

em igualdade com os demais concorrentes de sua série e categoria, independente da 

condição de ser ou não sócio da SHP.  

O conjunto não poderá concorrer em duas categorias diferentes na mesma série.  

O conjunto não poderá concorrer em duas séries diferentes na mesma etapa, mas não 

está obrigado a manter-se na mesma série durante todo o Ranking. Porém, o 

concorrente não aproveitará em uma série, os pontos obtidos em outra.  

A pontuação será atribuída sempre ao conjunto.  

Um mesmo animal poderá participar de apenas duas provas na mesma etapa, exceto 

os cavalos da Escola de Equitação e pôneis em que a participação é livre.  

A participação de cavaleiros ou amazonas é livre.  

 

A cada prova serão outorgadas medalhas e escarapelas aos concorrentes que tenham 
obtido melhor classificação até o 3º lugar. 
 

Para a série pônei, serão atribuídas medalhas e escarapelas a todos os concorrentes.  

Será atribuído troféu ao primeiro lugar da categoria de cada série, exceto à serie pônei.  

Serão atribuídos “brindes” aos vencedores da etapa, conforme disponibilidade dos 

mesmos e determinação da Comissão Organizadora 

 

Julgamento da Prova   

 
A nota final do concorrente na prova será dada pela média aritmética simples das 
notas finais dos juízes.    
 

Participação no Ranking  

 

Pontuarão no Ranking de Adestramento da SHP, cavaleiros e amazonas Alunos da 

Escola de Equitação da SHP, Sócios da SHP e cavaleiros e amazonas com cartão de 

freqüência da SHP montando cavalo de sócio, desde que esse animal esteja  

estabulado na SHP. 

 

Na Categoria Amador, somente pontuarão os sócios da SHP e seus dependentes.   

Na Categoria profissional, pontuarão, além de sócios e dependentes, os profissionais 

portadores de cartões de freqüência da SHP. 

 

A pontuação será atribuída ao conjunto por série e categoria isoladamente. 
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O conjunto, através de comunicado por escrito, até a data anterior ao início da III 

etapa, poderá mudar de série, carregando 50% (cinquenta por cento) dos pontos 

acumulados até a data da mudança. Tal benefício é válido somente para uma mudança 

de série. 

 

Classificar-se-ão Campeão e Vice-campeão de cada série e categoria, os 

conjuntos que tenham participado no mínimo de 4 Etapas das 8 Etapas 

realizadas. 

 

Um mesmo concorrente não poderá sagrar-se Campeão e simultaneamente Vice-

campeão em uma mesma série e categoria, atribuindo-se assim o vice-campeonato ao 

terceiro colocado na  série e categoria.  

 

Como critério de desempate será considerado a Classificação da última Etapa, e em 

seguida o número de resultados obtidos em primeiro lugar, segundo lugar e assim 

sucessivamente. 

 

A série e categoria em que nenhum concorrente tenha obtido o número mínimo de 

participações terá vago o título de campeão e vice-campeão. 

 

A Comissão organizadora poderá determinar a atribuição de premiações especiais aos 

participantes do Ranking de Adestramento, independente de suas condições.  
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A classificação final do Ranking de Adestramento SHP será dada pela somatória 

dos pontos atribuídos conforme tabela de pontuação a seguir, os quatro 

melhores resultados obtidos durante as etapas do Ranking de Adestramento SHP.  
 

Por exemplo: oito etapas – obrigatórias a participação em (04) quatro etapas. 

nº  
Concorrente 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Clas. 

1º 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 

2º 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3   

3º 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2     

4º 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 

  

5º 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
  

  

6º 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
   

  

7º 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
    

  

8º 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
     

  

9º 8 7 6 5 4 3 2 1   
      

  

10º 7 6 5 4 3 2 1   
       

  

11º 6 5 4 3 2 1   
        

  

12º 5 4 3 2 1   
         

  

13º 4 3 2 1   
          

  

14º 3 2 1   
           

  

15º 2 1   
            

  

16º 1                               

 

Uniforme 

De acordo com o Regulamento de Adestramento da CBH para 2019. 

Os concorrentes deverão apresentar-se de casaca preta ou azul escura, cartola preta, 

culote branco ou branco marfim, plastron branco, luvas, botas negras  e esporas.  

Nas séries Elementar, Preliminar e Média I é autorizado o uso da casaca preta, ou azul  

escura, chapéu coco ou gorro de caça/ capacete de segurança pretos e gravata 

branca. 

Para os concorrentes é obrigatório o uso de capacete de segurança  na cor preta.  

 

Será permitido o uso de camisa de cor, desde que de gola e punhos brancos. 

Para a série Forte II e série Especial é obrigatório o uso de fraque e cartola.  

Os militares deverão apresentar-se com o traje regulamentar de sua Corporação. 

Os concorrentes da Escola de Equitação deverão apresentar-se no traje acima descrito 

para sua série ou com uniforme oficial da Escola de Equitação.  
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O uso do chicote é facultativo e seu tamanho não pode exceder 1,10m em toda sua 

extensão. 

As esporas devem ser de metal. O cão da espora, que pode se reto ou curvo, deve ser 

dirigido para trás, a partir do meio dos braços da espora, quando posicionados no pé 

do cavaleiro. Se possuírem rosetas, estas devem poder girar livremente.  

Os braços das esporas devem ser lisos. Esporas de metal com cão pequeno  em forma 

de botão redondo de plástico duro são permitidas. Esporas sem cão também são 

permitidas. 

 

Arreamentos – Embocaduras - Protetores  

De acordo com o Regulamento de Adestramento da CBH para 2019. 

Será permitido o uso da rédea Tiedemann para as séries Elementar, Preliminar e Média I. 

Será permitido o uso de protetores de ouvido e toucas para os animais.  

 

Paddock 

É facultativo uso de chicote obedecida a medida oficial (1,10m em seu comprimento 

total) Não é permitido o trabalho de animal que não estiver participando da prova. 

Não é permitido o retorno do animal que já tenha participado da prova naquela etapa,  

por qualquer motivo, como por exemplo, para correção. 

Não é permitido preparar animal ou concorrente na área designada para  paddock, 

como por exemplo, colocar casaca ou outras peças do uniforme, tirar ou colocar ligas, 

ajustar arreamentos e embocaduras, passar repelente, parar, conversar ou fotografar, 

etc. 

É proibida a entrada e/ou permanência de ginete que não aquele que esteja se 

preparando para participar da prova, inclusive instrutores, alunos, parentes e outros,  

dentro do paddock. 

 

Disposições Gerais 

É dever de todos os envolvidos na prova (cavaleiros, amazonas, professores e outros), 

zelar pelo respeito ao direito dos demais participantes e pelo bom andamento da prova, 

obedecendo as normas e regulamentos e colaborando para a tranqüila aplicação dos 

mesmos.  

 

Não é permitido ditar a reprise ao cavaleiro (isto é, informar ao cavaleiro as 

figuras a executar) durante a prova.  Tal atitude será considerada como "ajuda 

externa", e importará na eliminação do conjunto. Esta regra não se aplica aos 

conjuntos que se apresentem na condição de Hours Concours.  
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É permitido um animal ser montado por um instrutor, antes da prova de um cavaleiro,  

em pista previamente designada. 

 

É obrigatória a participação na premiação de cada prova, sob pena da perda da 

premiação oferecida, total ou parcialmente. 

 

É obrigatória a participação na premiação final do Ranking sob pena de perda da 

premiação oferecida, total ou parcialmente. 

 

O cavaleiro ou amazona deverá comparecer à cerimônia de premiação devidamente 

uniformizado e, quando solicitado, deverá comparecer montado.  

 

Em caso de extrema necessidade que impeça o comparecimento do concorrente e 

mediante solicitação de dispensa por escrito do mesmo endereçada à Comissão  

 

Organizadora, o mesmo poderá após julgamento da Comissão, ser dispensado da 

premiação sem perda de sua premiação.   

 

 

São Paulo, 18 de fevereiro de 2019. 

 

 

Romeu Loureiro Ferreira Leite JR 

Presidente da SHP 

 

 

(Versão atualizada em 19 de fevereiro de 2019) 


