“BH DO FUTURO 2019”
REGULAMENTO

A prova final “BH do Futuro 2019”, será disputada em um único dia
dentro da programação do XIV FESTIVAL NACIONAL DO CAVALO BH, que
terá lugar entre os dias 12 e 17 de novembro de 2019. Os animais
participantes (cavalos Brasileiro de Hipismo ou de raça formadora com
Registro Genealógico devidamente emitido pelo Stud Book Brasileiro do
Cavalo de Hipismo (SBBCH) e com parecer de importação emitido pela
ABCCH serão selecionados nas Copas BH Regionais de Formação de
Cavalos Novos promovidos pelos Núcleos Regionais da Associação
Brasileira de Criadores do Cavalo Brasileiro de Hipismo (ABCCH), além da
distribuição de vagas extras na Copa Nacional de Cavalos Novos
CBH/ABCCH, Campeonato Brasileiro de Cavalos Novos e Série de Cavalos
Novos da XII edição do Festival do BH 2019.

Os regulamentos específicos de cada um dos nove núcleos regionais da
ABCCH (Sede, Alta Mogiana, RJ, MG, Pr, SC, Centro-Oeste, Sul, N/NE), cujo
formato e contagem de pontos obedecerão às características particulares
de cada região, têm como objetivo determinar os melhores animais de
cada categoria (04, 05, 06, 07 e 08 anos) que serão definidos com base nos
resultados finais desses circuitos.

Cada uma das regiões têm um número determinado de vagas, que
somado às 5 vagas alocadas aos vencedores da Copa Nacional de Cavalos
Novos CBH/ABCCH, duas (02) vaga aos dois melhores cavalos BH de cada
uma das categorias do Campeonato Brasileiro de Cavalos Novos (CBSCN),
e adicionalmente cinco (05) vagas aos melhores BHs de cada categoria das
provas reservadas a cavalos novos do XIV Festival formarão as 40vagas de
animais que disputarão a prova “BH do Futuro”, de cada uma das
categorias na programação do XIV Festival Nacional do Cavalo Brasileiro
de Hipismo 2019, onde serão determinados os campeões do “BH do

Futuro” 2019, que farão jus a uma premiação em espécie a ser
amplamente divulgada, além de premiação especial de pódio.
As provas “BH do Futuro” para Cavalos Novos 04, 05, 06, 07 e 08
obedecerão às seguintes características:

CN 04 anos (1,05/1,10m x 1,30m)
1 percurso sem cronômetro, tempo concedido, art. 238.1.1, com
desempate ao tempo ideal, art. 238.5.2, aos empatados em igualdade de
penalidades.
CN 05 anos (1,15/1,20m x 1,40m)
1 percurso sem cronômetro, tempo concedido, art. 238.1.1, com
desempate ao tempo ideal, art. 238.5.2, aos empatados em igualdade de
penalidades.
CN 06 anos (1,25/1,30m x 1,50m)
1 percurso sem cronômetro, tempo concedido, art. 238.1.1, com
desempate ao cronômetro, art. 238.2.2, aos empatados em igualdade de
penalidades.
CN 07 anos (1,35/1,40m x 1,60m)
1 percurso sem cronômetro, tempo concedido, art. 238.1.1, com
desempate ao cronômetro, art. 238.2.2, aos empatados em igualdade de
penalidades.
CN 08 anos (1,40/1,45m x 1,70m)
1 percurso sem cronômetro, tempo concedido, art. 238.1.1, com
desempate ao cronômetro, art. 238.2.2, aos empatados em igualdade de
penalidades.

Número de vagas garantidas por Núcleo Regional (do total de 40 vagas
por categoria):
Sede: 7
Alta Mogiana: 7
Pr: 3
SC: 1
RJ: 2
MG: 2
Centro-Oeste: 3
Sul: 2
N/NE: 1
Copa Nacional de Cavalos Novos: 5
CBSCN: 2
Festival: 5
Os circuitos regionais seguirão suas regulamentações específicas
devidamente aprovadas pela Comissão Técnica da ABCCH, e terão tantas
etapas quantas forem pertinentes em seus calendários anuais.
As provas dos circuitos regionais deverão observar as características
técnicas de cada categoria, constantes do regulamento de Salto da CBH,
onde além de outras características, as alturas máximas a serem
observadas são as seguintes:
CN 04 anos: 1,05m
CN 05 anos: 1,15m
CN 06 anos: 1,25m
CN 07 anos: 1,35m
CN 08 anos: 1,40m

Paralelamente, dentro da programação do XIV Festival Nacional do Cavalo
Brasileiro de Hipismo 2019 nos dias que antecederem a prova “BH do
Futuro”, das diversas categorias, provas abertas a Cavalos Novos 04, 05,
06, 07 e 08 anos serão organizadas, com premiação por prova, para
participação de animais não pré-classificados à prova “BH do Futuro”,
onde serão disputadas 5 vagas adicionais para a disputa da Prova “BH do
Futuro”, podendo ainda haver a participação não compulsória dos animais
já classificados, a título de preparação para a disputa da mesma.
Os finalistas de cada uma das regionais, estarão isentos de taxas de
inscrição na prova final “BH do Futuro”.
Os três (03) melhores colocados do ranking da Copa Nacional de Cavalos
Novos CBH/ABCCH, por categoria, bem como os dois (02) melhores
cavalos BH do Campeonato Brasileiro de Salto para Cavalos Novos
(CBSCN), por categoria, estarão isentos das taxas de estabulagem e
inscrição na prova final “BH do Futuro”.
Adicionalmente, o quarto e quinto melhores colocados do ranking da Copa
Nacional de Cavalos Novos CBH/ABCCH, por categoria, estarão isentos da
taxa de inscrição na prova final “BH do Futuro”.

Em caso de o mesmo animal classificar-se em mais de uma das
possibilidades de obtenção de vagas à prova “BH do Futuro” (circuitos
regionais, circuito nacional e Campeonato Brasileiro), deverão ser
aplicadas as seguintes regras:

As vagas obtidas nos circuitos regionais terão prioridade sobre aquelas
conquistadas no circuito nacional (Copa Nacional de Cavalos Novos
CBH/ABCCH), ou seja, será mantida a vaga conquistada na respectiva
regional e receberá uma vaga extra o próximo animal na relação de
classificados do circuito nacional, contanto que o mesmo não esteja préclassificado, nessa hipótese eleva-se o próximo animal não préclassificado.

As vagas obtidas nos circuitos regionais e nacional terão prioridade sobre
aquelas conquistadas no Campeonato Brasileiro, ou seja, da mesma forma
que na hipótese acima, serão mantidas as vagas dos circuitos regionais e
nacional, convocando-se o próximo animal classificado no Campeonato
Brasileiro, tomando-se em conta que o mesmo não esteja pré-classificados
em quaisquer dos circuitos regionais ou nacional.
Apesar da participação livre nas provas abertas à Cavalos Novos do XIV
Festival do Cavalo BH, apenas os animais não pré-classificados estarão
concorrendo às 5 vagas por categoria à Prova “BH do Futuro”.

