
                                          

 

 

REGULAMENTAÇÃO E PROGRAMAÇÃO TÉCNICA 

PROVA ESPECIAL 

 
 

1. INSCRIÇÕES: 
 

SÉRIE VALORES 

MINI GP - 1,05 m R$ 350,00 
 
Até as 10:00hs de Domingo dia 21 de Outubro! 
Obs.: Em hipótese alguma haverá devolução do valor pago referente às provas 
especiais, ainda que com apresentação de forfait veterinário. 
 
 

2. PROVA: 
 
SÉRIE ANIMAIS CONCORRENTES TIPO DE PROVA 

1,05m Livre 

Critério: somente poderão 

participar do Mini GP os 

concorrentes que 

participaram de, pelo menos, 

um dia das provas de 

1,00m/1,10m/1,20m/1,30m 

e 1,40m da IX Etapa do 

Ranking de Salto 2018. 

 

NÃO poderão participar do 

Mini GP (1,05m) os alunos 

das séries escola. 

 

Característica: Artigo 273.3.3.3.1 

(COMPETIÇÃO EM DUAS VOLTAS – 

TABELA A) 

 
1ª Volta: Ao Cronômetro. 

2ª Volta: Com um percurso reduzido, 

sob os obstáculos da primeira volta e 

ao Cronômetro. 

Ordem de Entrada da 1ª volta: 

Sorteio. 

Ordem de Entrada da 2ª volta: Ordem 

inversa das penalidades e tempo da 1ª 

volta. 

 
Estão habilitados para a 2ª volta 

apenas 50% dos melhores resultados 

da 1ª volta, ou todos os zeros. 

 
Classificação: Artigo 273.4.4.3 – Os 

concorrentes serão classificados de 

acordo com a soma das penalidades 

das duas voltas e o tempo da segunda. 



                                          

 

 
1.  Somente poderão participar destas provas, os animais e/ou concorrentes que estão 

devidamente filiados à FSMH e desde que estejam em dia com seus débitos 

financeiros. 
 

2.  Somente será realizada a Prova Especial se houver um número mínimo de 15 (quinze) 

conjuntos inscritos. 
 

 
3. PREMIAÇÃO: 

 
 

SÉRIE 1º Lugar 2º Lugar 3º Lugar 

1,05 m 

 
40% (quarenta por 

cento) de todo o valor 
arrecadado em 

inscrições nessa 
prova. 

 
30% (trinta por 

cento) de todo o valor 
arrecadado em 

inscrições nessa 
prova. 

 
20% (vinte por cento) 

de todo o valor 
arrecadado em 

inscrições nessa 
prova. 

 
 

 
4. PROGRAMAÇÃO: 

 
 
DOMINGO dia 21/10/2018                     Início: após término das provas da Etapa               

   
 
RECONHECIMENTO DE PISTA PROVA ESPECIAL GP 1,05m A seguir 
PROVA ESPECIAL – GP 1,05m   


