
                              REGULAMENTO OFICIAL DA MODALIDADE              

                                          EQUITAHORSE Cup 2017  

 

Art. I -  APRESENTAÇÃO:  

A Modalidade EQUITAHORSE Cup, tem como objetivo promover uma prova de “velocidade e 

técnicas”. Conjuntos de Cavalos e Cavaleiros terão que cumprir o percurso e determinações 

abaixo mencionadas, bem como sua Reprise.  

1 - Demonstração de cumplicidade “Animal e cavaleiro” 

 2 - Habilidades “Animal e Cavaleiro”  

3 - Conhecimento básico de Equitação.  

4 - Cumprimentos do percurso ora determinado na Reprise, com segurança “Cavalo e Cavaleiro”. 

 As particularidades da modalidade EQUITAHORSE Cup, serão assinaladas em (*) NEGRITO neste 

Regulamento.  

Serão utilizados na Modalidade EQUITAHORSE Cup: 

 Taco (semelhante Polo) – Bola (semelhante handball) - Bola (semelhante ao Polo) Ex: Bola 

Oficial La Martina - Bola (semelhante horseball), Cesto (semelhante basquete), Gol (semelhante 

Polo aquático), Salto (semelhante ao Hipismo) – Tambores – Recuo - devidamente assinalado 

por bandeirolas e números a serem seguidos para execução do percurso da competição.  

Qualquer outro obstáculo a ser utilizado, será divulgado oportunamente juntamente com o Ante 

programa do Evento.  

Art. II CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECÍFICAS:  

1. LOCAL: Serão realizadas as Competições da EQUITAHORSE Cup, onde haja uma pista de 20 x 

60, piso de areia, grama até mesmo pista irregulares “ou seja” locais onde reúnam condições 

ideais para realização da modalidade EQUITAHORSE Cup, podendo também ser em Hípicas, 

Coudelarias e Haras. 

 2. PISTA DE COMPETIÇÃO: Dimensões: Mínimo de 20m X 60m Piso: Deve ser piso de areia, 

grama até mesmo pistas irregulares ou seja locais onde reúnam condições ideais para realização 

da modalidade EQUITAHORSE Cup. Sendo forma a conferir segurança aos Cavalos e Cavaleiros. 

 3. PISTA DE TREINAMENTO E AQUECIMENTO: Piso: Similar a Pista de Competição. 

 

 4. ESPECIFICAÇÕES: 



(*) Bola para encestar: Com 4 pegadas em couro: - Bola de tamanho com 61 cm de circunferência 

- Comprimento das pegas de 30 cm - Largura das pegas de 2 cm * - O comprimento das pegas 

corresponde ao cabedal. Não levando em consideração a costura. 

 (*) O CESTOBALL: Aro de 1,40 a 1,70 cm, posicionado a 2,00 a 3,00 m de altura, colocado em 

uma das extremidades da pista.  

(*) Bola Com 4 pegas em couro, arremessada a 3 metros de distância.  

(*) O TACO Taco de 1,30m de comprimento de material especial para a modalidade.  

(*) O GOL e BOLA: 

GOL: Largura de 1,20 m e Altura de 0,80cm. 

 BOLA: circunferência de 0,68 a 0,70 cm equivalente a Bola de número 05. 

BOLA: (semelhante bola do polo) EX: Bola Oficial La Martina ou Bola (semelhante handball). 

 A BOLA será divulgada oportunamente juntamente com o Ante programa do Evento.  

 

5. ZONA DE SEGURANÇA: 

 A área de segurança deve ter entre 3m a 5m de largura, circundando toda a pista e será 

reservada aos tratadores e membros da Comissão Organizadora. 

6. OBSTÁCULOS:  A pista sempre será composta de 10 obstáculos, abaixo definida:  

1. 8 em dois TAMBORES. 

 2. Pegar BOLA no tambor.  

3. BALIZAS simples. 

 4. CESTO; arremesso. 

5. SALTO em 40 cm. 

 6. SALTO em 60 cm.  

7. Pegar TACO no suporte; e recuar. 

8. GOL. 

 9. Devolver taco no TAMBOR;  

10. 3 TAMBORES  

 

 



DEFINIÇÃO E OBJETIVO DOS OBSTÁCULOS 

1 - 8 em DOIS TAMBORES, o obstáculos: Dois TAMBORES dispostos a 3 (três) metros do centro 

do TAMBOR. O competidor e Cavalo deverão entrar entre os tambores efetuando uma volta a 

direita. Ao terminar a volta passando pelo ponto médio, muda de mão e inicia o círculo para a 

mão esquerda em volta do tambor da esquerda. Ao terminar o círculo para a mão esquerda, 

volta a passar pelo centro dos TAMBORES. 

2 - Pegar BOLA no tambor, o obstáculo: A mesma será posicionada em um tambor, porém se 

cair ao chão o Cavaleiro deverá pega-la para que possa continuar o percurso, pois deverá ser 

arremessada no obstáculo número 04. 

3 - BALIZA. O obstáculo é composto por balizas de 2,30 metros de altura, de madeira ou metal, 

apoiadas por uma base exterior e não fixadas ao chão, em linha reta a uma distância de 6 metros 

entre elas, Dependendo do tamanho da pista a baliza poderá ser em L. 

4 - CESTO; arremesso, o obstáculo: Arremessar a bola ao cesto, sendo que o cesto de 

circunferência 0,60 cm para o cavaleiro ficará a uma distância de 3,00 (três) metros e a uma 

altura de 2,00 (dois) metros a 3,00 (três) metros.  

5 - SALTO em 40 cm, o obstáculo: Deverá ser transposto, sendo que o cavalo poderá refugar e 

não será penalizado pelos refugos e nem pelos juízes, ou seja o Cavalo e Cavaleiro serão 

obrigados a transpor o obstáculo.  

6 - SALTO em 60 cm, o obstáculo: Deverá ser transposto, sendo que o cavalo poderá refugar e 

não será penalizado pelos refugos e nem pelos juízes, ou seja o Cavalo e Cavaleiro serão 

obrigados a transpor o obstáculo.  

7 - Pegar TACO no suporte; e recuar, o obstáculo: O obstáculo com 10 (dez) metros de 

comprimento sendo dividido em dez partes (4 balizas, sendo duas na frente e duas atrás e seis 

varas laterais no chão). O competidor não poderá recuar e sair por dentro do obstáculo. Caso o 

taco venha cair ao chão o competidor terá que pega-lo novamente para continuar o percurso, 

sendo que deverá cumprir o GOL.  

8 - GOL, o obstáculo: Obrigatoriamente o competidor deverá mover a bola. O competidor pode 

usar até 1 (uma) tacada para fazer o GOL. É proibido arrastar a bola, a mesma deverá ser lançada 

ao Gol com o TACO.  

9 - Depositar o TACO no TAMBOR, o obstáculo: O TACO deverá ser depositado em um tambor, 

porém se houver a queda do TACO ou do TAMBOR. O competidor deverá apear do seu animal 

e colocar o TACO e o TAMBOR em seu devido lugar.  

10 - 3 TAMBORES, o obstáculo: Deverá ser realizado sempre pela direita, sendo o mesmo 

sinalizado o início por bandeiras.  

11 - Todos os OBSTÁCULOS serão sinalizados por números e bandeiras.  

12 - Bandeira VERMELHA á Direita e bandeira BRANCA à Esquerda.  

 



DEFINIÇÃO DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES PENALIZAÇÕES: Cada obstáculo derrubado será 

acrescentado 10 segundos no tempo do percurso.  

Ex: 1 Baliza 10 segundos + 1 Tambor 10 segundos = 20 segundos que será acrescentado no 

tempo final.  

BONIFICAÇÕES: Os obstáculos abaixo terão essas bonificações:  

CESTOBALL : 10 segundos  

GOL : 15 segundos - Uma única tentativa.  

 

Art. III - DEFINIÇÃO E OBJETIVO: As Competições de Velocidades tem como objetivo, 

demonstrar as habilidades do Cavalo de Sela, e do cavaleiro em conduzir sua montaria, em 

percursos com obstáculos, no menor tempo possível, em qualquer andamento.  

Art. IV - EVENTOS E ANTE - PROGRAMA: A programação dos eventos e o ante-programa das 

Competições EQUITAHORSE Cup, serão divulgados no prazo mínimo de 05 (cinco) dias, antes 

dos eventos, pelo site da EQUITAHORSE, www.equitahorse.com ou www.equitahorse.com.br e 

pelos sites das Associações ligadas a Modalidade, bem como por circulares enviadas aos 

associados e interessados por correio e/ou e-mail, contendo os dados:  

- Local, data, valor das inscrições, premiação, nomes dos juízes, veterinário responsável, 

documentos necessários, e outras informações relevantes.  

Art. V - INSCRIÇÕES: As inscrições estarão abertas a partir da data de divulgação do programa e 

deverão ser encaminhadas à Comissão Organizadora podendo ser efetuada duas horas antes do 

início da competição. 

FICHA DE INSCRIÇÃO  

A ficha de inscrição deverá ser preenchida completamente, contendo todos os dados 

concernentes ao conjunto participante, a saber:  

1. Nome do participante – Caso menor de idade, nome dos responsável.  

2. Sexo.  

3. Data de nascimento.  

4. Endereço e telefone.  

5. Nome do animal.  

6. Sexo.  

7. Data de nascimento do Cavalo.  

8. Raça.  



9. Pelagem.  

(*) PREMIAÇÃO 

OBS: IMPORTANTE:  

PREMIAÇÃO: Serão pagos do PRIMEIRO ao QUINTO lugar, Categoria PROFISSIONAL o valor 

correspondente à R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) se o número de inscrições chegar à 40 

(quarenta Inscrições).  

Caso não seja atingido o número de 40 (quarenta Inscrições). O valor arrecadado (Integral), 

será dividido do PRIMEIRO ao QUINTO lugar. 

 

Art.VI - RESPONSABILIDADE: Os MEMBROS DA COMISSÃO ORGANIZADORA. Juízes e 

Participantes, terão acesso a este Regulamento e suas normas. No local a presença de um 

Comissário ou de um Oficial, não isenta quaisquer partes, desta responsabilidade.  

Art. VII - PARTICIPANTES: Animais de Todas as Raças: Estão aptos a participarem da 

EQUITAHORSE Cup, cavalos e éguas de qualquer raça, acima de 4 (quatro) anos de idade ou 48 

(quarenta e oito) meses.  

* Não serão aceitas, éguas prenhes ou com potros ao pé.  

1. Cavaleiros e Amazonas: Estão aptos a participarem dos eventos da EQUITAHORSE Cup, 

cavaleiros e amazonas acima de 16 (dezesseis) anos de idade.  

* Menores de 18 anos devem apresentar uma autorização dos pais ou responsáveis.  

2. Conjuntos: Haverá um limite de até 02 (duas) inscrições para cada animal, sem limites de 

inscrições para cada COMPETIDOR.  

* Não será aceita duplicidade de uma mesma inscrição.  

 

Art. VIII - CATEGORIA: CATEGORIA EQUITAHORSE Cup PROFISSIONAL: Para COMPETIDORES, 

experientes.  

Art. IX - TRAJE: O traje oficial da EQUITAHORSE Cup é igual para cavaleiros e amazonas será:  

- Culote, Botas e Cintos pretos  

- Camisetas tipo polo com o logotipo da EQUITAHORSE Cup e Capacetes laranja (semelhante 

polo). 

Ficará a critério do participante, divulgar o nome de seu patrocinador, nas costas da camisa 

oficial da EQUITAHORSE Cup, conforme art.136 da CBH.  

(*) Os competidores também poderão competir com uniforme que lhe convier, não é 

obrigatório o uso do uniforme da Modalidade, porém obrigatório o uso de CAPACETE.  



(*) O uso de CAPACETE É OBRIGATÓRIO, mesmo que o participante a princípio, esteja utilizando 

outro traje que não seja o da MODALIDADE EQUITAHORSE Cup.   

Art. X - ESPORAS: A espora poderá ser de roseta móvel com pontas rombas, de roseta tipo 

“moeda”, ou Inglesa (espora seca) reta e outras que não sejam cortantes. O uso de esporas não 

será obrigatório.  

Art. XI - EMBOCADURAS: As embocaduras são livres, desde que não apresentem riscos ao 

animal.  

Art.XII - ARREAMENTOS: Os arreamentos (selas e cabeçadas) são livres.  

Art. XIII - EQUIPAMENTOS: Os martingais, gamaras, serretas, as rédeas de roldanas, enrede 

amentos tais como rédeas laterais, rédeas alemãs, quaisquer ligas e cloches, sistema de 

antolhos, capuzes, ou abafadores de ruídos de orelha e o uso de chicote durante a prova, são 

estritamente proibidos, sob pena de eliminação.  

* No entanto, o uso do chicote será permitido na área de aquecimento (Paddock). Porém 

observado o uso em excesso por um JUIZ da competição.  

(*) O uso de ligas e bolete iras de velcro serão permitidos.  

Art. XIV ETAPA CLASSIFICATÓRIA: Caso haja empate, os conjuntos retornaram a pista para o 

desempate.  

Art. XV COMPETIÇÕES DE VELOCIDADE DA EQUITAHORSE Cup: Em 2017 acontecerá em um 

único dia o “TORNEIO EQUITAHORSE Cup” que terá data definida e publicada no Facebook e 

Site Oficial, valendo um descarte.  

Em caso de empate, o desempate se dará no mesmo momento da competição. Sendo que os 

competidores envolvidos entrarão em pista para nova pontuação para o desempate e assim 

sucessivamente; caso ainda permaneça o empate.  

(*) Os 05 primeiros lugares de cada Competição da EQUITAHORSE Cup, receberão prêmios em 

moeda corrente nacional ou outro bem de valor como Cheque, previamente anunciados. Sabido 

que todas as etapas irão sempre até o (quinto lugar), também pagos sempre em moeda corrente 

do país.  

“Este regulamento servirá de base para todas as competições que envolvam somente a prova 

de Velocidade da EQUITAHORSE Cup em território nacional.”  

Art.XVI  - DOCUMENTOS: Todos os competidores deverão estar de posse de seus documentos 

de identidade. Cada cavalo deverá possuir todos os certificados sanitários exigidos pelos Órgãos 

Oficiais.  

Os documentos obrigatórios para participar do evento são: Anemia Infecciosa Equina AIE, Guia 

de Transporte Animal GTA e Atestado de Vacinação.  

OBS IMPORTANTE: Sem esses documentos não será permitida a entrada do animal no recinto 

da competição.  



Art. XVII - INSPEÇÃO VETERINÁRIA: O Veterinário Oficial presente em todos os eventos, será 

designado pela Comissão Organizadora e, será responsável pela Inspeção Veterinária quando da 

chegada dos animais ao recinto de realização do evento certificando assim seu estado geral bem 

como sua documentação, comparando resenha, assim como os exames das condições sanitárias 

exigidas e GTA. O profissional responsável deverá comunicar ao Presidente do Júri, as 

irregularidades encontradas durante o exame.  

Os problemas de documentação do animal deverão ser resolvidos até 3 (três) horas antes do 

início da competição.  

Caso o animal apresente ferimentos, sem condições físicas ou quaisquer outros problemas 

veterinários ou doenças infectocontagiosas que venham a comprometer sua participação bem 

como a segurança dos participantes devidamente inscritos, o conjunto poderá ser eliminado 

mediante decisão do Presidente do Júri. 

Até a liberação deste animal o mesmo deverá ser isolado dos demais participantes em uma área 

já previamente estabelecida para esse fim determinada pelo veterinário do evento.  

Art. XVIII - SANGUE, VIOLÊNCIA E CRUELDADE: A presença de ferimentos com sangue “vivo” ou 

já em processo de cicatrização em qualquer parte do corpo do cavalo é inaceitável, e o mesmo 

será desclassificado. Inspeção veterinária será feita a verificação de sangue “vivo” ou já em 

processo de cicatrização.  

Os Juízes de Paddock, tem como obrigação, observar cada cavalo atentamente em todos os 

ângulos, tanto na entrada quanto na saída da pista de prova. Para se constatar a presença de 

sangue, sendo assim, da seguinte forma:  

1. Munido de um lenço de papel absorvente, levemente (sem friccionar) sobre o local ferido;  

2. Entregue o lenço a um membro da Comissão Organizadora. O mesmo como testemunha 

entregará ao Presidente do Júri e Juízes que decidirão sobre a eliminação ou não do conjunto;  

3. A decisão deve ser tomada antes da entrada do próximo conjunto concorrente, e enquanto 

isso não ocorrer, o conjunto que está sob análise deve permanecer em pista.  

A decisão tomada pelo Presidente do Júri em conjunto com juízes será definitiva e não passível 

de qualquer recurso. Por violência e crueldade entende-se qualquer ação que cause dor ou 

desconforto desnecessário ao cavalo, incluindo:  

1. Bater ou chicotear o cavalo por várias vezes;  

2. Submeter o cavalo a qualquer dispositivo de choque elétrico;  

3. Utilizar esporas de forma agressiva visivelmente, ou trancos nas embocaduras com violência.  

4. Competir com um cavalo notadamente exausto ou machucado;  

5. “Surrar” o cavalo, dentro ou entorno do recinto de realização do evento;  

6. Sensibilizar, desestabilizar de forma agressiva qualquer parte de cavalo;  



7. Deixar de fornecer ao cavalo água e comida de qualidade, em quantidades adequadas. 

 *Qualquer pessoa que presenciar um ato de violência e crueldade, deverá participar o ocorrido 

à Comissão Organizadora que comunicará o Juiz de Campo.  

Art. XIX - RESTRIÇÕES AO TRABALHO DOS CAVALOS: Somente com autorização especial do Júri 

de Campo, será permitido montar nas proximidades ou dentro das pistas de competição antes 

da prova, sob pena de desqualificação.  

Art. XX COMISSÁRIOS: Os Comissários designados devem assegurar a integridade no 

treinamento e no aquecimento bem como deve estar presente o Comissário responsável nos 

horários previstos pela Comissão Organizadora para orientar o uso das pistas. Os comissários 

que presenciarem um ato de abuso munido de uma ou mais testemunhas ao incidente, ou reunir 

qualquer outro tipo de evidência, levando ao conhecimento do Júri de Campo. Alternativamente 

poderão obter depoimentos por escrito, devidamente assinados pelas testemunhas, com nome 

e endereço.  

A Comissão Organizadora designará 3 (três) ou mais Comissários de Pista, que irão auxiliar em:  

1. Auxiliar na montagem da pista;  

2. Recolocar os obstáculos móveis (vara, bola, taco etc.) e os eventualmente derrubados em 

seus lugares após cada concorrente;  

3. Quaisquer ocorrências em pista, deverá informar ao Júri de Campo. Durante as provas, os 

Comissários de Pista manter-se-ão em locais que não interfiram no desempenho dos 

concorrentes.  

Art. XXI ORDEM DE ENTRADA E HORÁRIO: A Comissão Organizadora do evento realizará no 

local da prova, em no mínimo 2 hs (duas) horas antes do início da competição, o sorteio da 

ordem de entrada dos conjuntos, podendo ser testemunhada por quaisquer competidores ou 

representantes e deverão ser entregues cópias do sorteio para cada competidor e anunciadas 

pelo locutor do evento. e afixadas em locais de fácil visibilidade e acesso, com 1h (uma) hora de 

antecedência. 

Cavaleiros e amazonas que tenham mais de um cavalo inscrito deverão ser remanejados após o 

sorteio de modo que haja um espaço de pelo menos 5 (cinco) conjuntos entre suas 

participações. 

Quaisquer questões quanto à ordem de entrada deverão ser levadas à Comissão Organizadora 

no momento do sorteio.  

Os participantes têm 40 segundos, após a chamada, para entrarem em pista, ao fim do qual 

serão desclassificados caso não compareçam. O mesmo acontece se após o toque de entrada 

demorar mais de 40 segundos para adentrar a pista.  

Dependendo do número de concorrentes em cada evento, a Comissão Organizadora 

estabelecerá um ou mais intervalos nas provas, que serão devidamente anunciados.  



Art. XXII - PISTAS DE TREINAMENTO E AQUECIMENTO - PADDOCK: As pistas de treinamentos e 

aquecimentos dos cavalos deverão ser o mais semelhante possível à pista oficial de prova, no 

critério piso e próxima à mesma para que os participantes possam acompanhar a competição, 

as entradas e saídas dos conjuntos.  

A Comissão Organizadora deve orientar os participantes através do sistema de som.  

Art. XXIII JUIZ DE PADDOCK: A Comissão Organizadora poderá designar 1 (um) ou 2 (dois) Juízes 

de Paddock, tem como atribuição fazer a inspeção de cada competidor antes da entrada em 

pista, verificando embocaduras, arreamentos, equipamentos, e a presença de sangue no cavalo.  

Na saída do concorrente, os Juízes de Paddock, verificará a presença de sangue no animal e caso 

haja ocorrência, deverá o mesmo informar ao Presidente do Júri, bem como outras quaisquer 

irregularidades durante o aquecimento.  

Os Juízes de Paddock estarão de posse de duas bandeirolas (uma vermelha e uma branca), o 

tempo final do conjunto somado de bônus ou penalização só será validado pelo Júri de Campo 

após a sinalização de bandeirola branca acenada por um dos juízes. No caso de a bandeirola 

vermelha ser acenada, o conjunto será desclassificado levando em consideração um dos itens 

mencionados.  

Art. XXIV - JÚRI DE APELAÇÃO: O Júri de Apelação deverá ser composto por um Presidente e 

dois Juízes a serem por ele escolhidos, que deverão estar presentes durante todo o tempo das 

provas, até uma hora após o término da última prova de cada dia.  

Na falta de um dos dois juízes, presente no evento, o Presidente designará um substituto. Bem 

como Juiz de apelação.  

A responsabilidade do Júri de Apelação é soberana e deverá ser respeitada. Sua função é 

irrevogável e irretratável em julgar sobre quaisquer apelações, reclamações ou questões contra 

decisões do Júri de Campo.  

*O Júri de Apelação também tem a soberania em verificar: Violência, Crueldade, atitudes 

inadequadas da parte de quaisquer participantes, sejam eles competidores, colaboradores, 

organizadores ou proprietários.  

O Júri de Apelação decidirá e dissolverá cada caso. Desde uma simples advertência até 

desclassificação e multas, mediante a gravidade do ocorrido.  

(*). Qualquer, apelação, terá para o participante requerente um custo de R$350,00 (Trezentos 

e Cinquenta reais) pagos no ato, que serão devolvidos caso a apelação seja deferida pelo Júri. 

Do contrário, o valor será incorporado ao caixa da “Equitahorse Cup” e repassado para despesas 

futuras, como exemplo complemento de pagamentos a Juízes e etc.  

Art. XXV - CLASSIFICAÇÃO: Depois de cada apresentação, o Júri de Campo apurará o tempo 

corrigido de cada concorrente, após as penalizações e bonificações. Estabelece a classificação 

individual como se segue:  



(*) Em todas as provas, é vencedor o concorrente que realizar o percurso no menor tempo e 

menor número de faltas, com a menor e melhor aproximação ao tempo ideal da prova.  

(*) O tempo ideal só será divulgado após o término da prova. Empate No caso de empate do 

tempo final de dois ou mais conjuntos, os mesmos serão chamados à pista para uma nova 

passada denominada desempate. Publicação dos Resultados Depois do anúncio da classificação 

final da prova, serão publicados todos os tempos finais.  

Art. XXVI - DESCLASSIFICAÇÃO: A desclassificação de um concorrente poderá ocorrer em 

qualquer momento pelos motivos descritos supra (vide Inspeção Veterinária) e infra (vide 

obstáculos – Desclassificação). Cabe ao Presidente do Júri a deliberação final sobre a 

desclassificação de qualquer concorrente. Os motivos gerais para desclassificação são:  

1. Demorar mais de 40 segundos para comparecer à pista após a chamada;  

2. Entrar em pista antes do toque de entrada;  

3. Demorar mais de 40 segundos para iniciar a prova após o toque de entrada;  

4. Não cumprimentar o júri (poderá ser dispensado);  

5. Passar pelos visores antes da autorização para iniciar a prova;  

6. Não cruzar os visores de partida e chegada;  

7. Erro no percurso;  

8. Queda do cavaleiro;  

9. Não transposição de um obstáculo;  

10. Feridas com sangue Vivo aparentes no animal;  

11. Maus tratos e violência para com o animal;  

12. Uso de arreios e equipamentos não autorizados; Art.  

XXVII JUÍZES: As provas deverão ser julgadas por três juízes sublocados entorno da pista e 

distantes entre si de forma que tenham visibilidade de todos os obstáculos distribuídos em pista. 

Um dos três juízes terá a responsabilidade pela validação do obstáculo e bônus.  

1. Esclarecimentos sobre o cumprimento ao presidente do júri  

O cumprimento ao Presidente do júri deve ser antes de ultrapassar as bandeiras que indicam o 

início do percurso. Se o cavaleiro não cumprimentar o Presidente do júri ou se cumprimentá-lo 

após passar as bandeiras que indicam o início, será desclassificado.  

O Cumprimento ao Presidente do Júri não poderá ser dispensado.  

2. Esclarecimentos sobre o Capacete, bem como denominado também como cobertura do 

cavaleiro (capacete)  



A cobertura do concorrente (capacete) não poderá, sob pena de desclassificação, cair da cabeça.  

Art. XXVIII - CRONOMETRAGEM: A cronometragem dos tempos e os respectivos sinais estarão 

a cargo do Presidente do Júri, que deverá orientar seu secretário para tanto. O cronômetro deve 

ser eletrônico, dotado de célula fotoelétrica, que é disparado quando o concorrente passa pelos 

visores de partida, e paralisados quando o concorrente passa pelos visores de chegada.  

A prova é considerada terminada quando o conjunto cruza os visores de chegada.  

As devidas penalizações deverão ser descontadas do tempo final.  

Além da cronometragem automática, o Presidente do júri, ou assistente designado por ele, 

utilizará cronômetro manual, que determinará o tempo do concorrente exclusivamente em caso 

de falha do equipamento principal.  

Art. XXIX - A PISTA: O terreno, a pista deverá ter uma área mínima de 20 x 60 metros. O piso 

deve ser areia, grama ou terreno de forma desigual a ser comunicado aos participantes 20 dias 

antes da prova para que haja um treinamento adequando o físico e desenvoltura do cavalo e 

cavaleiro.  

Art. XXX - MONTAGEM DE PISTA E CROQUIS: A montagem da pista deverá ser efetuada 

percurso de acordo com as medidas preestabelecidas para os obstáculos.  

Todos os obstáculos devem estar numerados, estando os números localizados à direita da 

entrada do mesmo. A sequência será sempre a mesma definida no croqui da pista.  

Os obstáculos devem ser seguros e firmes, de modo a não causar acidentes durante os 

percursos.  

CROQUIS O “CROQUI” será responsabilidade em todas as ETAPAS pelos ORGANIZADORES DO 

EVENTO.  

Art. XXXI - RECONHECIMENTO DE PISTA: O reconhecimento do percurso, deverá ser 

completado em no máximo 30 minutos, a pé, e somente competidores.  

Art. XXXII - ENTRADA EM PISTA, TEMPO E SAUDAÇÃO: Após a permissão para entrada e 

cumprimento ao Juri, o conjunto participante estará autorizado a entrar em pista.  

O tempo da prova contará a partir da passagem do cavaleiro ou amazonas pelos visores de 

partida.  

A saudação ao Júri será sempre efetuada com o cavalo imóvel. Os participantes cumprimentarão 

o juiz com uma ligeira inclinação de cabeça, afastando o braço direito ou tocando o capacete.  

*Se o participante passar entre os visores antes da permissão para o início da prova, o 

concorrente será desclassificado.  

Art. XXXIII - A PROVA – OBJETIVOS E PRINCÍPIOS GERAIS: Tem como objetivo pôr em evidência 

a capacidade dos cavaleiros e amazonas e do cavalo de superarem no menor tempo possível 

alguns obstáculos que reproduzem dificuldades encontradas no campo.  



(*) A prova será realizada EM QUALQUER ANDADURA (PASSO, TROTE e GALOPE), lembrando 

que a prova é de VELOCIDADE, bem como o COMPETIDOR poderá fazê-la a seu critério.  

Art. XXXIV - OBSTÁCULOS: Os obstáculos serão sinalizados por bandeirolas brancas à esquerda 

e vermelha a direita.  

Art. XXXVII - ERROS DE PERCURSO: Considera-se erro no percurso quando o concorrente erra o 

traçado da pista, deixa de transpor algum obstáculo, ou descreve o percurso errado dentro de 

um obstáculo. Não é permitido, sob pena de desclassificação, que seja cruzado o espaço de 

nenhum obstáculo sem antes serem executados.  

Art. XXXVIII CROQUI PARA COMPETIÇÕES DE EQUITAHORSE Cup.  

Atibaia, 16 de outubro de 2017 


