
COPA BH REGIONAL ALTA MOGIANA – CAVALOS NOVOS 2017 

 

REGULAMENTO 

 

I - INTRODUÇÃO 

A COPA BH REGIONAL DA ALTA MOGIANA tem como objetivo fomentar e incentivar a 

formação de Cavalos Novos entre 04 e 08 anos, nos municípios componentes da regional. 

O resultado do circuito será usado como critério para distribuir as vagas da Regional ALTA 

MOGIANA para disputa do título “BH DO FUTURO” no Festival Nacional do Cavalo Brasileiro de 

Hipismo (Final com regulamentação própria a disposição no site da ABCCH). 

Serão distribuídas por todo o país, em cada idade, 35 vagas para o “BH DO FUTURO”.  A 

Regional Alta Mogiana dispõe de 06 vagas por categoria, que serão destinadas aos seis 

melhores classificados de cada idade (04, 05, 06, e 07 e 08 anos), totalizando 30 cavalos 

convocados. 

Em caso de algum cavalo classificado entre os seis (6) primeiros de cada idade não possa 

participar da edição em questão do Festival Nacional do Cavalo Brasileiro de Hipismo, serão 

convocados os animais subsequentemente classificados em cada uma das categorias em que 

venha a ocorrer tal situação.  

 

 II – CALENDÁRIO 

29/04 – 1ª Etapa – Centro Hípico Agromen 

07/05 – 2ª Etapa – Sociedade Hípica de Ribeirão Preto 

24/06 – 3ª Etapa – Centro Hípico Agromen 

12/08 – 4ª Etapa – Centro Hípico Agromen 

 

III – CONTAGEM 

1. O Circuito será disputado em 04 (quatro) etapas válidas para efeito de pontuação no 

Ranking. 

2. Os 6 classificados de cada categoria serão definidos após totalização dos pontos obtidos nas 

quatro (4) etapas seletivas. 

 3. A pontuação será por prova, e obedecerá ao formato da tabela de pontuação da Copa do 

Mundo. 



4. No caso de empate na soma dos pontos ao final da Seletiva, vencerá o melhor colocado na 

última etapa. 

 

IV - PREMIAÇÃO 

Por Etapa: 

- Placas de Box ao Criador e Proprietário para todas as idades (04, 05, 06, 07 e 08 anos) 

- Será estornado o valor da inscrição aos quatro (4) melhores classificados por categoria 

(4,5,6,7e 8 anos hípicos) em cada uma das Etapas Seletivas. 

- Será auferido ao campeão regional de cada uma das categorias o valor equivalente a R$ 

800,00, a título de ajuda de custo para viabilizar a participação no evento, premiação essa 

entregue por ocasião do Festival. 

 

V – PARTICIPAÇÃO 

No que se refere aos animais participantes das provas seletivas só serão computados pontos 

aos Cavalos Brasileiro de Hipismo ou de raça formadora com Registro Genealógico 

devidamente emitido pelo Stud Book Brasileiro do Cavalo de Hipismo (SBBCH) e com parecer 

de importação emitidos pela ABCCH. 

As provas reservadas a Cavalos Novos estão de acordo com a regulamentação pertinente da 

CBH, abertas a cavaleiros/amazonas das categorias Júnior (>16 anos) e Sênior. 

Fica liberada a participação SCHOOLING em todas as idades, contanto que compreendida entre 

04 e 08 anos, e sempre da maior para a menor idade, podendo o mesmo conjunto participar 

de no máximo duas categorias no mesmo dia. 

Tabela de idade hípica para o Circuito de Cavalos Novos 2017 

Cavalos 04 anos – animais nascidos entre 01/08/2012 e 31/07/2013 

Cavalos 05 anos – animais nascidos entre 01/08/2011 e 31/07/2012 

Cavalos 06 anos – animais nascidos entre 01/08/2010 e 31/07/2011 

Cavalos 07 anos – animais nascidos entre 01/08/2009 e 31/07/2010 

Cavalos 08 anos – animais nascidos entre 01/08/2008 e 31/07/2009 

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). 

Quaisquer dúvidas ou omissões que possam surgir nesse regulamento serão decididas pela 

Diretoria da Regional Alta Mogiana 



 

 

Diretor da Regional  - Marcelo Marchezzi 


