
COPA DAS “NAÇÕES” BH 

 

REGULAMENTAÇÃO 

ALTERAÇÃO – 27/10/2014 

A copa se dará em um único dia com a participação de cavaleiros em cinco diferentes séries, 

formando uma equipe representativa de um haras criador do território nacional, que terão 

seus pontos computados de forma a que no final do dia com a realização da última série seja 

determinada a equipe campeã. 

 

PARTICIPAÇÃO 

Poderão compor a equipe que disputará provas nas alturas de 0,80m, 0,90m, 1,10m, 1,20m e 

1,35m, cavaleiros de diferentes entidades indicadas pelos haras, da seguinte forma: 

Série 0,80m: cavaleiro/amazona da categoria Salto Iniciante 

Série 0,90m: cavaleiro/amazona da categoria Salto Iniciante 

Série 1,00m: cavaleiro/amazona da categoria amadora ou base do hipismo 

Série 1,20m: cavaleiro/amazona da categoria amadora ou da base do hipismo 

Série 1,35m: cavaleiro profissional 

 

CONTAGEM 

A contagem de pontos para a determinação da equipe campeã é a chamada “olímpica” ou 

pontos positivos, ou seja: 

O cavaleiro vencedor de cada prova das diversas séries receberá pontuação equivalente ao 

número efetivo de participantes da prova + 1 (n+1), o segundo colocado receberá pontuação 

equivalente ao número efetivo de participantes da prova -1 (n-1) e assim sucessivamente até o 

último colocado que receberá pontuação equivalente ao número de participantes efetivo da 

prova (n) menos (n-1), ou seja 1 ponto. 

Será definida equipe Campeã a que somar o maior número de pontos após a realização de 

todas as séries, considerando-se o descarte do pior resultado entre as séries participantes. 

 

CARACTERÍSTICAS DAS PROVAS 

SÉRIE 0,80m 

Competição por Faixa de Tempo com desempate ao Tempo Ideal (oculto) – Art. 238.6.22, 

tabela A 

 



SÉRIE 0,90m 

Competição por Faixa de Tempo com desempate ao Tempo Ideal (oculto) – Art. 238.6.22, 

tabela A 

 

SÉRIE 1,00m 

Competição por Faixa de Tempo com desempate ao Tempo Ideal (oculto) – Art. 238.6.22, 

tabela A 

 

SÉRIE 1,20m 

Competição ao Cronômetro com Desempate – Art. 238.2.22, tabela A 

 

SÉRIE 1,35m 

Competição ao Cronômetro com Desempate – Art. 238.2.22, tabela A 

OBS:  Importante observar que está liberada a participação de cavalos de todas as raças 

em todas as séries! 

 Com a finalidade de melhor promover a sua equipe a ABCCH informa que está 

liberado o uso de camisa polo personalizada e culote regulamentar na Copa das Nações. 


