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Regulamento Campeonato Regional e Nacional  
de Saltos em Liberdade 2021 

 
Introdução 

 

Art. 1º - Com o objetivo de avaliar os animais em relação a capacidade de salto, 
serão realizados os Campeonatos de Saltos em Liberdade, durante o XVI Festival 
Nacional do Cavalo Brasileiro de Hipismo e nos eventos regionais. 
Os Campeonatos são independentes e a pontuação não cumulativa, portanto, as 
competições, inscrições e premiações para cada campeonato serão individuais. 

 
Normas Disciplinares  

  
Art. 2º - Organização do Evento  
A organização e administração bem como, a responsabilidade dos julgamentos, 
ficarão a cargo da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo de Hipismo. 
 
Art. 3º - Para os participantes dos Campeonatos Regionais e Nacional de Saltos 
em Liberdade que se acharem prejudicados em seus direitos, os mesmos, 
poderão encaminhar uma solicitação oficial ao Conselho Deliberativo Técnico 
(CDT). 
 
Inscrições 

 

Art. 4º - A Associação Brasileira de Criadores do Cavalo de Hipismo comunicará 
a todos os associados e interessados, através de suas redes sociais e no site.  
a) Data e local do Campeonato 
b) Taxa de inscrição. 
c) Juízes 

 

Art. 5º - Somente poderão ser inscritos animais devidamente registrados no 
SBBCH (Nascidos em território nacional ou importados), com idades de 2 (dois) e 
3 (três) anos hípicos e de proprietários em situação regular perante a ABCCH. 
 

 

Do Julgamento 
 
Art. 6º -  
a) Nos campeonatos regionais - Os apresentadores deverão trajar calças da cor 
branca, camisas brancas ou camiseta tipo polo com logotipo da ABCCH e tênis 
de cor predominantemente branca, boné facultativo. 
 
 
b) No XVI Festival Nacional Cavalo BH - Os apresentadores deverão trajar 
calças da cor branca, camisas brancas ou camisa tipo polo do evento em 
questão, fornecida pela ABCCH, tênis de cor predominantemente branca, boné 
ABCCH de uso obrigatório. 
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§ 1° - Não serão aceitos materiais com logotipos dos proprietários nas vestes 
dos apresentadores e nos materiais utilizados nos cavalos. 
§ 2º - Todo o material utilizado para controle do animal será observado pelos 
juízes e fará parte ponderal das notas atribuídas.  
§ 3º - O animal poderá apresentar-se com o uso de caneleiras (proteção dos 
membros anteriores) e boleteiras (proteção nos membros posteriores) seguindo a 
regulamentação da Federação Equestre Internacional e Confederação Brasileira 
de Hipismo para a categoria Cavalos Novos. 
§ 4º - O jurado tem poderes para desqualificar qualquer animal em qualquer 
fase do campeonato, desde que suspeite de lesão que comprometa a integridade 
ou a incapacidade física para seguir adiante.  
§ 5° - É facultativo o reconhecimento do “elíptico” no primeiro dia do evento. 
 
Art. 7º - O julgamento deverá ser realizado por no mínimo 1 (um) e no máximo 7 
(sete) juízes.  
Em casos de até 03 juízes o julgamento será feito pela média das notas. 
A partir de 04 juízes é descartada a maior e a menor nota e o resultado final se 
dará através da média das outras pontuações.  
 
Art. 8° - Pontuação final 
 
Salto – Nota de 0-10  
 
Art. 9° - Em caso de igual pontuação entre concorrentes, o desempate será 
decidido pelos juízes. 

 

Apresentação:  

 

Machos (inteiros ou castrados) e fêmeas entrarão agrupados em duas categorias: 

2 (dois) e 3 (Três) anos hípicos. A ordem de entrada será por idade, do mais novo 

para o mais velho. 
 
O salto em liberdade será realizado em “elíptico” com dimensões mínimas de 40m 
de comprimento da seguinte maneira: 
 
a) Uma volta no corredor de salto com uma vertical com testeira de 0,40m e 

outra vertical com testeira de 0,80m a 6,80m da primeira;  
b) Uma volta acrescentando-se uma vertical de 0,90cm a 7,50cm da segunda 

Vertical;  
c) Uma volta aumentando a última vertical para 1,10m; 
 
d) Uma volta montando-se um Oxer de 1,10m no lugar da última Vertical; 
e) Uma volta aumentando-se o Oxer para 1,20m de altura por no máximo 1,35m 
largura; 
f) Somente para a categoria de 3 anos acrescenta-se mais uma volta 
aumentando-se o Oxer para 1,30m de altura por no máximo 1,50m largura. 
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§ 1º - A critério dos juízes poderá ser pedido saltos adicionais, mantendo-se as 
medidas descritas no item anterior.  
§ 2º - A critério da Equipe Oficial do BH ou juízes poderá ser colocada uma 
vara no solo entre os obstáculos;  
§ 3° - O uso da equipe oficial da ABCCH é facultativo. A utilização da mesma 
deverá ser informada na ficha de inscrição.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Julgamento do Salto 

 

Serão analisados os seguintes pontos: 
1) Técnica de salto - Articulação dos membros ao transpor os obstáculos 

(engloba tanto membros anteriores quanto posteriores). 
2) Scope - Capacidade de transpor os obstáculos. Reflete tanto a potência 

quanto a trajetória correta e confiança em realizar saltos com sobra e 
desenvoltura. 

3) Abordagem - Capacidade do animal em aumentar e diminuir o tamanho 
da passada na chegada aos saltos, adaptação às distâncias e manutenção 
da impulsão para correção da trajetória. 

4) Respeito - Capacidade de transpor os obstáculos sem tocá-los. O animal 
respeitoso é aquele que evita ao máximo o toque nos obstáculos e, quando 
o faz, tem atenção redobrada nas abordagens seguintes.  

5) Reflexos - Rapidez de movimentos e potência na batida do salto.  

 
 
 
Art. 10º - Classificação e Premiação  
 
Por Campeonato (Regional e Nacional):  
 
Os animais inscritos serão classificados de primeiro a último e em duas 
categorias (2 e 3 anos hípicos), de acordo com a pontuação obtida.  
 

http://www.abcch.com.br/


 
 
 
 
 
 
 

 
ABCCH - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DO CAVALO DE HIPISMO 

Av. Francisco Matarazzo, N° 455 - Parque da Água Branca / Prédio do Fazendeiro / Sala 16  
São Paulo - SP - CEP 05001-900 

www.abcch.com.br 
 

 

1) Farão jus a premiação os 3 (três) primeiros colocados em cada categoria 
com escarapelas. 

 
2) Os 02 (dois) animais melhores pontuados, de cada categoria (02 e 03 anos 

hípicos), receberão no total R$6.000,00 (seis mil reais) como premiação, em cada 
campeonato que participar (premiação por campeonato), conforme abaixo: 
 

CATEGORIA CAMPEÃO VICE-CAMPEÃO TOTAL 

02 anos R$ 2.000,00 R$ 1.000,00 R$ 3.000,00 

03 anos R$ 2.000,00 R$ 1.000,00 R$ 3.000,00 

 
 

XVI Festival Nacional do Cavalo Brasileiro de Hipismo: 
Conforme acima, os 02 (dois) animais melhores pontuados, de cada categoria (02 
e 03 anos), receberão a premiação do campeonato nacional, total de R$ 6.000,00 
(seis mil reais). 
 
Para animais com participação efetiva no XVI Festival Nacional do Cavalo 
Brasileiro de Hipismo e que tiverem participado, de ao menos 01(um) 

Campeonato Regional, receberão uma premiação extra no total de R$10.000,00 
(dez mil reais) os 02 (dois) melhores pontuados, de cada categoria (02 e 03 anos), 
conforme abaixo: 
 

CATEGORIA CAMPEÃO VICE-CAMPEÃO TOTAL 

02 anos R$ 3.700,00 R$ 1.300,00 R$ 5.000,00 

03 anos R$ 3.700,00 R$ 1.300,00 R$ 5.000,00 

 
 
 
Lembrando que para fazer jus às premiações o associado deverá estar adimplente 
de suas obrigações nesta instituição. 
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