RANKING NACIONAL BH de CAVALOS NOVOS de HIPISMO COMPLETO
2022
REGULAMENTO
Introdução
O Ranking Nacional BH De Cavalos Novos de Completo, que visa a formação de produtos entre

5 e 7 anos hípicos será disputado em etapas a serem aprovadas e informada pela Diretoria
de Completo da ABCCH. Os Campeões e Vice-Campeões e Terceiros colocados de cada
categoria de cavalos novos serão definidos após a totalização dos pontos perdidos
somados ao final das Etapas a serem disputadas.
Calendário
Etapas poderão ser adicionadas, retiradas ou alteradas.

Data

Etapa

Local

26 e 27/3

Nacional SHRP

Ribeirão Preto-SP

28/4 a 1/5

Internacional Deodoro

Deodoro-RJ

18 e 19/6

Nacional Dragões

Brasília-DF

9 e 10/7

Nacional CHSA

São Paulo-SP

29 a 31/7

Internacional Osorio

Tramandai-RS

16 a 18/9

Nacional CHSA

São Paulo-SP

14 a 16/10

Nacional Deodoro

Deodoro-RJ

3 e 4/12

Nacional Colina

Colina-SP

Características e particularidades das provas das diversas categorias
CN 05 anos (1* 1.05m Cross e Salto)
- Reprise de Adestramento de acordo com Regulamentação FEI
CN 06 anos (2** 1,10m Cross e Salto)
- Reprise de Adestramento de acordo com Regulamentação FEI
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CN 07 anos (3*** 1,15 Cross / 1,20m Salto)
- Reprise de Adestramento de acordo com Regulamentação FEI
Participação
No que se refere aos animais participantes do Ranking, só serão computados pontos aos
Cavalos Brasileiro de Hipismo ou de raça formadora com Registro Genealógico
devidamente emitido pelo Studbook Brasileiro do Cavalo de Hipismo (SBBCH) e com
parecer de importação emitidos pela ABCCH.

Tabela de idade hípica
Cavalos 05 anos – animais nascidos entre 01/08/2016 e 31/07/2017
Cavalos 06 anos – animais nascidos entre 01/08/2015 e 31/07/2016
Cavalos 07 anos – animais nascidos entre 01/08/2014 e 31/07/2015
É importante ser observado que a Tabela acima contempla as eventuais carências
concedidas pela World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) e Federation
Equestre Internationale (FEI).
Contagem
O Ranking Nacional BH De Cavalos Novos de Completo, contará com oito (08) Etapas
e será descartada uma (1) etapa de pior resultado para efeito de contagem final. A
somatória dos pontos totais perdidos em cada uma das Etapas, determinará o Campeão,
Vice-campeão e o Terceiro do Ranking Nacional, onde o menor número de pontos
perdidos somados indicará as classificações.
Com o intuito de abranger o maior número possível de produtos BH por categoria, será
permitida a participação de cavalos com idade superior à categoria em disputa,
respeitando-se as idades compreendidas entre 5 e 7 anos, porém os mesmos partirão para
efeito de contagem na Etapa, com handicap negativo que deverá ser somado ao total de
pontos perdidos na Etapa, ou seja:
O Cavalo Novo 7 anos que disputar a categoria 6 anos (2*) partirá com -20 pontos a
título de handicap adicionais ao total de pontos perdidos.
O Cavalo Novo 6 anos que disputar a categoria 5 anos (1*) partirá com -20 pontos a
título de handicap adicionais ao total de pontos perdidos.
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O Cavalo Novo 5 anos que disputar a categoria BR90 partirá com -20 pontos a título de
handicap adicionais ao total de pontos perdidos.
O Cavalo que deixar de participar de uma etapa ou mais, terá – 110 pontos perdidos por
etapa que se ausentar!
Quando houver a prova longa e a curta em uma mesma série, será computado o resultado
das duas provas igualmente para o ranking da mesma idade do cavalo. Fica a critério do
concorrente escolher sua participação (exemplo: CN 7anos no 3* L ou 3*C, e CN 7anos
com -20 de handicap no 2*L ou 2*C).

Benefícios
Etapa:
• Placas ao melhor BH, por categoria (5,6 e 7 anos).
Final:
• Troféu ao Campeão e Vice-Campeão por Categoria (5,6 e 7 anos)
•

Premiação em espécie ao final do ranking R$ 24.000,00

CAMPEÃO
VICE-CAMPEÃO
3º COLOCADO

CN 05 ANOS
2.500,00
1.500,00
1.000,00
R$ 5.000,00

CN 06 ANOS
4.000,00
3.000,00
1.000,00
R$ 8.000,00

CN 07 ANOS
6.000,00
3.500,00
1.500,00
R$ 11.000,00

Importante:
Para ter direito a premiação em espécie, o cavalo terá que ter participado de no mínimo
50% mais uma das etapas do Ranking de CN BH de Completo.
Quaisquer dúvidas ou omissões que possam surgir nesse regulamento serão decididas
pela Diretoria de Completo e ou pelo Presidente da ABCCH.

Marcelo Tosi
Diretor de Completo
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