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ADESTRAMENTO
Regulamento do Ranking Paranaense de Adestramento 2017

ARTIGO 01 - GENERALIDADES
Este Regulamento tem por finalidade regular o Ranking de Adestramento da FPrH para o ano de
2017.
O Ranking Paranaense de Adestramento constitui-se em uma competição realizada pela
Federação Paranaense de Hipismo ao longo do ano, no qual os pontos obtidos pelos
cavaleiros/amazonas em cada competição são somados para a obtenção da classificação anual.
O Ranking Paranaense será disputado em séries, conforme especificado neste Regulamento.
As competições de adestramento da FPrH serão disputadas com obediência aos regulamentos,
normas e diretrizes emitidos pela Federação Eqüestre Internacional, pela Confederação Brasileira
de Hipismo e por este Regulamento.
Serão realizadas 04 Etapas do Ranking e o Campeonato Paranaense que também contará pontos
para o Ranking com peso 2.

ARTIGO 02 - DEFINIÇÕES DAS SÉRIES,
PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DO RANKING

CATEGORIAS,

As séries em disputa serão:
- Escola
categoria : Escola
- Iniciantes:
categoria: Amador e Aberta
- Elementar:
categorias: Mini-mirim, Amador e Aberta
- Preliminar:
categorias: Mirim, Amador e Aberta
- Média I:
categorias: Amador e Aberta
- Média II:
categorias: Junior, Amador e Aberta
- Forte I:
categorias: Amador e Aberta
- Forte II:
categorias: Amador e Aberta
A categoria Aberta é para profissionais e atletas amadores que baixaram duas séries. Os
cavaleiros podem descer apenas uma séria ao longo do ano, se forem para duas séries abaixo da
sua se enquadram na categoria aberta.
Os atletas menores de 18 anos que não estão em suas categorias (mini-mirim, mirim e junior)
podem participar das séries Iniciante, Elementar e Preliminar na categoria Amador.
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Poderá participar do Ranking Paranaense de Adestramento qualquer cavaleiro/amazona
regularmente filiado a uma entidade da FPrH ou integrante de entidades convidadas.
O conjunto pode participar de mais de uma serie na mesma prova, exceto no paranaense

O cavaleiro/amazona, para ter o direito de concorrer ao título do Ranking Paranaense de
Adestramento de uma série, deverá ter participado de, no mínimo, duas etapas do ranking e
ter atingido mais de 60% em pelo menos uma das etapas. A participação na 4ª etapa é
obrigatória.
Os pontos para todas as séries serão atribuídos somente ao cavaleiro/amazona (pontuação
nominal), sendo que poderá participar com até 3 animais por série, mas a contagem de seus
pontos será somente com o melhor animal classificado.
Para a apuração da pontuação anual de cada cavaleiro/amazona, serão somadas todas as
suas pontuações nas etapas do Ranking e no Campeonato Paranaense de Adestramento,
com peso 2. Os atletas que participarem do Campeonato Brasileiro ganharão 10 pontos na
categoria que participou.
Os pontos obtidos em cada evento dependem da classificação do concorrente de acordo com
a tabela abaixo.
É a seguinte a pontuação, por evento:

Havendo um ou mais participantes empatados em determinada posição numa prova, todos terão
direito à pontuação reservada para aquela colocação.
Os critérios para desempate da pontuação ao final do Ranking são os seguintes:
- 1º) Maior número de primeiros lugares.
- 2º) Melhor resultado na última prova válida para o Ranking.
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São os seguintes os títulos em disputa na competição: Campeão e Vice-Campeão do Ranking
Paranaense de Adestramento das categorias previstas neste regulamento.
A FPrH oferecerá troféus aos cavaleiros Campeões e Vice-Campeões no Ranking Paranaense de
cada categorias.
Se um conjunto mudar de série ao longo da competição não poderá transferir os pontos obtidos
até então para a nova série, reiniciando, portanto, a contagem de pontos.

ARTIGO 03 - INSCRIÇÕES E PARTICIPAÇÕES:
Cada cavaleiro/amazona poderá disputar as provas de uma mesma série com até três cavalos.

O mesmo cavalo só pode participar de 3 séries no mesmo evento, desde que pelo menos
uma das séries seja elementar ou abaixo.
Um conjunto poderá participar em até 2 séries no mesmo dia nas provas do Ranking. No
Campeonato Paranaense o mesmo conjunto só pode participar de uma série.
Caberá aos concorrentes realizar, junto à FPrH, a inscrição dos seus conjuntos.
Forfaits
Antes da realização do sorteio, serão liberados da taxa de inscrição, e caso já tenha sido paga, a
mesma ficará como crédito para a próxima etapa.
Depois da realização do sorteio, a taxa de inscrição será cobrada.
Sem aviso, a taxa de inscrição será cobrada em dobro.

ARTIGO 04 – TAXAS E PASSAPORTES:
A taxa de Inscrição para as provas será definida pela Comissão Organizadora no programa do
concurso.
A cobrança da taxa de inscrição ficará a cargo da Entidade.

Registro da FPrH.
A participação dos cavaleiros nas etapas do Ranking ficará condicionada ao pagamento do
Registro anual da FPrH, nos valores estabelecidos no Regulamento Geral para 2014.
Todos os animais deverão possuir CHIP e passaporte CBH, que deverão ser solicitados com
no mínimo 10 dias de antecedência de qualquer evento.

ARTIGO 05 - ORGANIZAÇÃO DAS ETAPAS
A distribuição das etapas para as entidades será realizada de acordo com o calendário e nas
datas pré- determinadas:
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05.01 Os Clubes, Haras, Manèges, Sociedades e outros serão responsáveis pela organização
das etapas, cabendo aos mesmos seguirem as disposições deste regulamento.
05.02. Os locais onde serão realizadas as provas oficiais da FPRH, deverão estar aptos 60
dias antes da realização do evento, sob pena da data ser transferida para outro local,
cabendo à FPrH fazer essa análise.
05.03. Caberá à entidade organizadora fornecer, e ter durante a prova que realizar, todo o
material necessário à realização da prova, a critério da FPrH, tais como,
exemplificativamente: pista de adestramento com letras, casinhas ou tablado para os juízes
com 2 cadeiras, equipamento de som, sino ou sirene, local apropriado para distensão,
impressão das reprises com etiquetas nomeando os participantes, premiação (medalhas para
os campeões e vice-campeões das etapas, em cada categoria).
05.04. As entidades organizadoras das diversas etapas deverão enviar o programa à FPrH
para aprovação, com no mínimo 30 dias de antecedência do evento, sob pena da perda de
mando da Etapa, contendo informações tais como: tipo de cocheiras, dotação dos prêmios,
premiações adicionais, local onde serão realizadas as provas e outras não regulamentadas,
consideradas indispensáveis ao perfeito entendimento dos concorrentes.
05.05. Uma vez aprovado o programa, a entidade deverá disponibilizá-lo para divulgação no
máximo 20 dias antes do início do evento. Após a divulgação do Programa, qualquer
modificação, seja na programação técnica, só poderá ser realizada com aprovação da FPrH,
desde que a (s) modificação (ões) seja (m) apresentada (s) no mínimo 15 dias antes do
evento.
05.06. Independentemente do prazo, para cancelamento da Etapa do Ranking ou do
Campeonato Paranaense, a Entidade Organizadora sofrerá aplicação de multa pecuniária no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), salvo se o cancelamento for realizado pela FPrH.
05.07. As Etapas do Ranking devem contar com um ou mais juízes estaduais (aprovados pela FPrH) e
um secretario para cada juiz.
05.08. As entidades organizadoras são responsáveis pelo ressarcimento das despesas de viagens,
alimentação e locomoção dos oficiais que estarão trabalhando no evento, bem como também pelos
honorários de todos os juízes e demais contratados.

ARTIGO 06 – PREMIAÇÃO DA ETAPA
A premiação em espécie ou brindes de cada etapa deverá ser definida pela entidade
organizadora e divulgada no Programa, bem como os valores de estabulagem e o valor da
inscrição.
As premiações das etapas podem ser por dia de prova ou o melhor resultado obtido nas
provas realizadas na mesma categoria no final do evento, o qual deverá ser especificado no
programa da prova pela comissão organizadora.

ARTIGO 07 – PREMIAÇÃO FINAL DO RANKING - CATEGORIAS
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Troféus para os Campeões e Vice Campeões de cada Série.

ARTIGO 08 – UNIFORMES
Nas séries Escola e Iniciante será autorizado o uso dos uniformes esportivos das Escolinhas e
entidades a que pertencem os cavaleiros e amazonas. Nas demais séries, será seguido o
Regulamento da Confederação Brasileira de Hipismo.
Todos os concorrentes devem usar capacete de proteção fixo, todo o tempo, quando montados.
Qualquer atleta violando essa prescrição deverá ser imediatamente proibido de continuar
montando, até que coloque o capacete protetor na cabeça.

ARTIGO 09 – EQUIPAMENTOS
Arreamentos.
São obrigatórios: O bridão ou o freio-bridão (conforme o nível da prova), a barbela para o freio e a
focinheira comum; sela de Adestramento que deve ser rasa e, ter abas longas e verticais, no
entanto, será tolerado o uso de selas de salto nas séries Escola, Iniciantes, Elementar e
Preliminar; porém, recomenda-se, fortemente, o uso da sela de adestramento ou de CCE (“all
purposes”). São proibidas coberturas de sela. A focinheira nunca deve estar tão firmemente
ajustada a ponto de causar dano ao cavalo. São opcionais a falsa barbela e a proteção de barbela
de borracha ou de couro. Para as provas das Séries Escola, Iniciante, Elementar, Preliminar e
Média é autorizado o uso do bridão (vide regulamento da CBH), com focinheira comum (Inglesa),
alemã (Hanover), mexicana (cruzada sobre o chanfro) ou irlandesa (Flash). A cabeçada, inclusive
a focinheira poderá ter uma proteção de couro acolchoada.
Embocaduras.
O bridão e o freio devem ser de metal ou plástico rígido e podem ser cobertos de borracha
(envolver as embocaduras com material de proteção ou embocaduras de borracha flexível não
são permitidos).
Chicote.
É permitido ao concorrente executar a reprise portando um chicote. O comprimento máximo do
chicote não deverá exceder 1.10 m. Ao concorrente que executar a reprise portando um chicote
maior que 1.10m será imposta uma penalidade de 4 pontos por juiz, que serão deduzidos do total
de pontos obtido na prova. Em qualquer caso, é permitido o uso do chicote, com o comprimento
máximo de 1.10m, na área de aquecimento.
Enredeamentos especiais e protetores.
São proibidos, sob pena de eliminação:
Martingais, peitorais, rédeas de roldanas e quaisquer outros enredeamentos tais como rédeas
laterais, rédeas alemãs, “nasal strips”, etc, bem como qualquer espécie de feltros, caneleiras,
bandagens, e outros protetores. Qualquer sistema de antolhos, capuzes, ou abafadores de ruídos
de orelha são proibidos. É proibido, também, enfeitar a cauda ou qualquer outra parte do cavalo
com itens extravagantes, tais como fitas, flores ou outros. Entretanto, um trançado normal da crina
e da cauda do cavalo é permitido. O uso dos fones de ouvido pelos cavaleiros é proibido por
ocasião da realização da prova, de qualquer nível ou categoria, sob pena de eliminação.
Entretanto, o seu uso é permitido durante os treinamentos ou nas áreas de aquecimento.
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Para a série Iniciantes é permitido o uso de gamarra (martigal de argolas) e peitoral.
Exame de arreamento. Deve ser designado um Comissário para atuar como Juiz de Arreamento
que verificará o arreamento de cada cavalo, imediatamente antes do conjunto entrar no
picadeiro. Na impossibilidade de ter um comissário específico, poderá ser designado um membro
do júri de campo. Qualquer discrepância deverá ser resolvida de imediato. Na impossibilidade de
solução imediata o conjunto será impedido de entrar na prova, sendo considerado eliminado.
Nas séries Iniciantes, Elementar e Preliminar o tipo de sela é livre. No que se refere a
embocaduras, pode ser usado o bridão, o freio ou o freio-bridão, de acordo com o quadro de
embocaduras permitidas, incluindo-se àquelas o freio tipo Pelham.

ARTIGO 10 – DISPOSIÇÕES FINAIS
Nas provas da série Escola será permitido que as reprises sejam ditadas, sendo a locução de
responsabilidade do concorrente. Não serão admitidos outros auxílios externos positivos, como
mudança na entonação de voz para ajudar uma transição. O auxiliar deve limitar-se a ler o texto
da reprise.
É permitido a qualquer pessoa montar o animal do concorrente, na área de aquecimento, antes da
execução da prova. Fica a critério do concorrente o uso das esporas, para as séries Escola,
Iniciante e Elementar, é opcional.
As provas serão realizadas em picadeiros com as dimensões de 20mx60m.
Durante a execução das reprises, poderá haver música ambiente; neste caso, o procedimento
deve se repetir durante a reprise de todos os concorrentes.

ARTIGO 12 – COMISSÃO TÉCNICA E ORGANIZADORA DO
RANKING
Marcelo Messias, Presidente da FPrH
Sandra Regina Pepicelli de Almeida, Diretora de Adestramento da FPrH
Juliana Macedo Ribas, Diretora Técnica de Adestramento da FPrH
São atribuições da Comissão Técnica e Organizadora do Ranking:
Cumprir e fazer cumprir este Regulamento



Opinar e colaborar em toda a organização das etapas - resolver os casos omissos deste
Regulamento
Resolver sobre a aplicação das penalidades, quando houver representação do júri de
campo - sempre que possível orientar e esclarecer os participantes do ranking quando
solicitado.
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São atribuições da Comissão Organizadora da Etapa:


A Comissão Organizadora deverá ser nomeada para cada etapa do Ranking a critério da
entidade anfitriã do evento. Fica aqui convencionado que os membros da Comissão
poderão fazer parte de outras Comissões para outras etapas.



São atribuições da Comissão Organizadora da etapa local:



Cumprir e fazer cumprir este Regulamento



Colaborar com a promoção e organização da etapa



Sempre que possível orientar e esclarecer os participantes do ranking quando solicitados

Entidades Participantes do Ranking:
Todas as entidades filiadas à Federação Paranaense de Hipismo e convidados da FPrH.
Caso seja de interesse de alguma entidade incluir sua participação de acordo com o calendário da
FprH, favor entrar em contato.
Curitiba, 01 de março de 2016

Marcelo Messias
Presidente

Sandra R P de Almeida
Diretora de Adestramento

Juliana Macedo Ribas
Diretora Técnica de Adestramento

