
                                          

 

REGULAMENTAÇÃO E PROGRAMAÇÃO TÉCNICA 

DAS PROVAS ESPECIAIS 

 
1. DAS INSCRIÇÕES: 

 
As inscrições da Escola deverão ser realizadas até 30 minutos antes do 
início do reconhecimento desta prova; 
As inscrições do Mini GP (1,05m) deverão ser realizadas até o término da 
prova anterior (Escola); 
As inscrições do GP (1,15m) deverão ser realizadas até o término da prova 
anterior (Mini GP 1,05m). 
 

SÉRIE VALORES 

ESCOLAS (EQUIPE) R$ 180,00 

MINI GP - 1,05 m R$ 240,00 

GP – 1,15 m R$ 300,00 

 
Obs.: Em hipótese alguma haverá devolução do valor pago referente às provas 
especiais, ainda que com apresentação de forfait veterinário. 
 
 

2. DAS PROVAS: 
 

SÉRIE ANIMAIS CONCORRENTES TIPO DE PROVA 

Escolas Livre 

Permitido apenas para 

os concorrentes que 

vem ranqueando na 

categoria Escola. 

 

Serão formadas equipes 

compostas por 3 

conjuntos, sendo que 

cada conjunto saltará 

uma determinada 

altura. 

 

Critério: somente 

poderão participar 

dessa prova os 

concorrentes que 

Característica: Artigo 238.6.1.1 

(TEMPO IDEAL) – TABELA A. 

 

Serão dispostos 12 obstáculos, sendo 4 

obstáculos em cada altura (0,40/0,60; 

0,80 e 0,90 m). 

 

O resultado será obtido somando as 

penalidades dos 03 conjuntos e o 

tempo gasto para realização do 

percurso. 



                                          

 

participaram de, pelo 

menos, um dia das 

provas da VIII Etapa do 

Ranking de Salto 2017. 

1,05m Livre 

Critério: somente 

poderão participar do 

Mini GP os 

concorrentes que 

participaram de, pelo 

menos, um dia das 

provas de 1,00m e/ou 

1,10m da VIII Etapa do 

Ranking de Salto 2017. 

 

NÃO poderão participar 

do Mini GP (1,05m) os 

profissionais e/ou 

concorrentes que já 

saltaram provas de 

1,20m a 1,40m no ano 

de 2017. Esse critério 

vale tanto para os 

concorrentes da FSMH 

quanto para os atletas 

de outras Federações 

convidadas para o 

evento. 

 

Característica: Artigo 273, 3.3.4 

(COMPETIÇÕES EM DUAS VOLTAS) – 

TABELA A. 

 

1ª Volta: Ao Cronômetro. 

2ª Volta: Ao Cronômetro. 

Ordem de Entrada da 1ª volta: Sorteio. 

Ordem de Entrada da 2ª volta: Inversa 

das penalidades e tempo na 1ª volta. 

Ordem Desempate: A mesma da 2ª 

volta. 

 

Estarão 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. 

 

Em caso de EMPATE para os 3 

primeiros lugares, será realizado um 

DESEMPATE ao CRONÔMETRO. 

1,15m Livre 

Critério: somente 

poderão participar 

desta prova os 

concorrentes que 

participaram de, pelo 

menos, um dia de 

Característica: Artigo 273, 3.3.4 

(COMPETIÇÕES EM DUAS VOLTAS) – 

TABELA A. 

 

1ª Volta: Ao Cronômetro. 

2ª Volta: Ao Cronômetro. 



                                          

 

qualquer das provas da 

VIII Etapa do Ranking 

de Salto 2017. 

Ordem de Entrada da 1ª volta: Sorteio. 

Ordem de Entrada da 2ª volta: Inversa 

das penalidades e tempo na 1ª volta. 

Ordem Desempate: A mesma da 2ª 

volta. 

 

Estarão 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. 

 

Em caso de EMPATE para os 3 

primeiros lugares, será realizado um 

DESEMPATE ao CRONÔMETRO. 

 
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. Os atletas e/ou animais de outras federações estão isentos do 

pagamento da taxa de filiação, porém deverão estar em dia com seus débitos 

financeiros. 

 

2.   Somente serão realizadas as Provas Especiais se houverem um número mínimo de 

15 (quinze) conjuntos inscritos em cada uma das séries (Escolas, 1,05m e 1,15m). 

 

3.   Em caso de mau tempo, que impossibilite a realização de qualquer uma das provas 

especiais, será realizado um sorteio dentre todos os inscritos nas respectivas séries, 

a fim de que sejam distribuídos os prêmios correspondentes. 

 
3. DAS PREMIAÇÕES: 

 

SÉRIE Equipe Campeã Equipe Vice-Campeã Equipe 3º Lugar 

Escolas 
Troféu para cada 

concorrente. 
 

Troféu para cada 
concorrente. 

 

Troféu para cada 
concorrente. 

 



                                          

 

40% (quarenta por 
cento) de todo o valor 

arrecadado em 
inscrições nessa prova, 

para a Equipe. 
 

30% (trinta por cento) 
de todo o valor 
arrecadado em 

inscrições nessa prova, 
para a Equipe. 

20% (vinte por cento) 
de todo o valor 
arrecadado em 

inscrições nessa prova, 
para a Equipe. 

 
1. Haverá um BRINDE da FSMH para cada concorrente da equipe da Série Escola que 

compor o nome mais criativo para sua EQUIPE. 

 
 

SÉRIE 1º Lugar 2º Lugar 3º Lugar 

1,05 m 

Troféu e 
40% (quarenta por 

cento) de todo o valor 
arrecadado em 

inscrições nessa 
prova. 

Troféu e  
30% (trinta por 

cento) de todo o valor 
arrecadado em 

inscrições nessa 
prova. 

Troféu e 
20% (vinte por cento) 

de todo o valor 
arrecadado em 

inscrições nessa 
prova. 

1,15 m 

Troféu e 
40% (quarenta por 

cento) de todo o valor 
arrecadado em 

inscrições nessa 
prova. 

Troféu e  
30% (trinta por 

cento) de todo o valor 
arrecadado em 

inscrições nessa 
prova. 

Troféu e 
20% (vinte por cento) 

de todo o valor 
arrecadado em 

inscrições nessa 
prova. 

 
 

 
4. DA PROGRAMAÇÃO: 

 
 
DOMINGO          08:30 hs               

 
RECONHECIMENTO DE PISTA PROVA ESPECIAL ESCOLA 08:30 h 
PROVA ESPECIAL #01 – ESCOLAS  09:00 h 

 
RECONHECIMENTO DE PISTA PROVA ESPECIAL GP 1,05m A seguir 
PROVA ESPECIAL #02 – GP 1,05m  A seguir 
  
RECONHECIMENTO DE PISTA PROVA ESPECIAL GP 1,15m A seguir 
PROVA ESPECIAL #03 – GP 1,15m  A seguir 
 
 
 

CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DO RANKING DA FSMH 2017 
 

HAPPY HOUR COM MÚSICA AO VIVO!!! 


