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Com base no Regulamento dos Campeonatos Brasileiros de Salto, aprovado pelo Conselho 
de Administração da CBH em 25 de fevereiro de 2022, seguem as normas a serem seguidas 
e as recomendações necessárias:

Categoria Escola Preliminar (0,60m / 0,65m) 

Categoria Escola Principal (0,80m / 0,85m) 

Categoria Aspirante (0,90m / 0,95m) - a partir do começo do ano em que completar 8 anos 
e que nunca tenham participado de qualquer competição oficial superior a 1,00m; altura 
mínima 0,90m, altura máxima 0,95m inclusive desempates;  

Para cada prova, a aproximação de fração de até 1 segundo (para cima ou para baixo) do 
tempo Ideal sem penalidades estabelece o resultado do concorrente.   

- Medalha de OURO:

Aproximação de até 1 segundo (para cima ou para baixo), do tempo ideal.  

- Medalha de PRATA:

Aproximação de até 2 segundos (para cima ou para baixo), do tempo ideal.  

- Medalha de BRONZE:

Aproximação de até 3 segundos (para cima ou para baixo), do tempo ideal.  

- Cada segundo fora da faixa de tempo, acima ou abaixo (aproximação de até 3 
segundos do tempo ideal), penaliza o concorrente em 1 ponto.

- As penalidades (faltas e tempo), determinam as classificações subsequentes.

Para um Campeonato: 

Concurso ou um Ranking com resultado Final de 2 ou 3 dias de competição: 

Resultado final é definido pela pontuação (penalidades de pista) do concorrente no 

somatório dos 2 ou 3 dias de prova. 

Os concorrentes com a mesma penalização por faltas (0 pontos ou qualquer outra 

penalidade), são classificados pelo MAIOR NÚMERO DE MEDALHAS RECEBIDAS. 

Permanecendo o empate a classificação será estabelecida pelo maior número de 

medalhas de OURO, seguido por PRATA e depois BRONZE. 

Caso haja empate nesse número de medalhas, o critério de desempate será o somatório das 

diferenças no tempo ideal dos 2 ou 3 dias de competição.  

A classificação na prova e/ou campeonato refere-se ao conjunto e não ao 

cavaleiro/amazona. 
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Resultados por Equipe: 

Os resultados de Equipe são definidos pela soma da pontuação (penalidades de pista) 

dos 03 melhores resultados da Equipe no somatório dos 2 primeiros dias de prova. 

As Equipes com a mesma penalização por faltas (0 pontos ou qualquer outra 

penalidade), são classificadas pelo MAIOR NÚMERO DE MEDALHAS RECEBIDAS.  

Permanecendo o empate, a classificação será estabelecida pelo maior número de 

MEDALHAS de OURO, seguido por PRATA e depois BRONZE. 

Caso haja empate nesse número de medalhas, o critério de desempate será o somatório 

das diferenças de aproximação no tempo ideal dos 3 melhores concorrentes de cada 

Equipe NOS DOIS DIAS DE COMPETIÇÃO DAS EQUIPES.  

A Ordem de entrada para o último dia (tanto para a Final individual, quanto Equipe) será 

a ordem inversa de classificação geral até essa prova final. 

- No caso do Ranking anual para a Temporada é estabelecido o mesmo critério: MAIOR

NÚMERO DE MEDALHAS DO CONCORRENTE NA TEMPORADA. No caso de empate, a

definição se dá pelo maior número de medalhas de OURO, seguido por PRATA e depois

BRONZE. Permanecendo o empate, segue o melhor resultado na prova Final do Ranking

(Penalidades e medalhas / ouro, prata e bronze), finalizando, se necessário, com a

menor aproximação ao tempo ideal nessa prova final, são os critérios de desempate.

- O Tempo Ideal é divulgado antes do início da prova, mas não será aberto no placar

eletrônico durante a apresentação do concorrente.  Assim que terminar o percurso o

tempo do conjunto é apresentado no placar eletrônico e anunciado o resultado.

- O instrutor (apenas 01 instrutor ou técnico por concorrente), poderá se pronunciar

durante o percurso (assim como toda prova normal), com o objetivo de instruir

tecnicamente seu aluno, porém em local pré-determinado pela organização do

concurso (de preferência ao lado da entrada da pista / próximo ao Juiz de Padock).

Todavia será expressamente proibido acompanhar o aluno com utilização de 

cronômetro ou qualquer outro instrumento afim, como forma explícita de ajustar o 

tempo, sob pena de eliminação.   

- Essas regras acima servem para os instrutores, membros de Equipe, pais e público

presente, sendo que apenas (01) uma pessoa (instrutor, técnico e/ou membro da

equipe) poderá se manifestar durante o percurso neste local pré-determinado acima

descrito, sob pena de eliminação.
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Número de participações: 

Cada cavaleiro/amazonas poderá participar com até (02) animais no CBS de Escolas e 

Aspirantes, sendo vedada a participação em mais de (01) uma Categoria. 

Nas Categorias Escola e Categoria Aspirante, o cavalo poderá participar 02 (duas vezes) 

em cada prova.  

Na Categoria Escola o mesmo cavalo poderá participar no máximo de 4 provas por dia. 

Os cavalos da Categoria Escola não poderão participar de provas da Categoria Aspirante 

em um mesmo evento. 

A prova Final do CBS de Escolas e Aspirantes terá apenas a participação dos 

concorrentes que receberam pelo menos (01) medalha (ouro, prata ou bronze) durante 

os 02 primeiros dias de competição.  

Todos os concorrentes participantes no CBS de Escolas devem estar inscritos à um 

Clube homologado por sua Federação. Ambos (concorrente e Clube) devem estar 

devidamente filiados em sua respectiva Federação. 

Os uniformes dos concorrentes para o CBS de Escolas e Aspirantes, devem ser os 

uniformes oficiais de suas respectivas Federações, e a federação deve registrar na CBH 

esse uniforme. Caso o concorrente não possa ou não queira se apresentar com esse 

uniforme oficial estabelecido por cada Federação, ele poderá utilizar a casaca como 

uniforme oficial completo de competição.  

É permitido ao concorrente até 3 participações em CBS de Escola, independente da 

categoria que o atleta concorrer. Com isso, o mesmo cavaleiro/amazona poderá (caso 

haja necessidade), repetir a participação em alguma das Séries (Preliminar e/ou 

Principal), pelo menos (01) uma vez dentro de algum CBS de Escola. Caso haja algum 

caso especial, este caso deve ser encaminhado oficialmente à CBH para análise e 

avaliação do pleito. 

Já na Categoria Aspirantes, não há limitação de participações em CBS, sendo livres e 

ilimitadas ano após ano.  

No caso de necessidade estabelecida por alguma eliminação por desobediência na pista 

de algum conjunto, o instrutor ou responsável técnico, poderá (mediante à autorização 

do Chef Stuart), efetivar a correção do cavalo em questão em um prazo de até 10 

minutos após o encerramento da prova. Essa correção se limita a (no máximo) 05 (cinco) 

saltos e deverá seguir os critérios técnicos, normas e regulamentos da CBH, sob pena 
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de desqualificação do respectivo cavalo e consequentemente de todos os cavaleiros 

inscritos com este animal na competição.  

Obstáculos Compostos: 

Categoria Escola Preliminar: Não é permitido obstáculo composto. 

Categoria Escola Principal: Permitido 01 duplo. 

Categoria Aspirante: Permitido até 02 duplos.   

É extremamente aconselhável a NÃO utilização de obstáculos de largura (oxer/paralela) 

na saída dos duplos, principalmente quando o mesmo tiver 2 lances. 

A idade mínima para participação das categorias Escola: 

- Escola Preliminar: 07 anos

- Escola Principal: 08 anos

- Categoria Aspirantes: 8 anos

Cada concorrente poderá participar de apenas (01) um CBS na mesma Temporada, 

independente da categoria.  

Antes do início do CBS, além da Reunião Técnica do evento, haverá um Briefing aberto 

aos instrutores, membros de Equipe, pais e público presente para detalhamento, 

esclarecimentos e explanações sobre o novo modelo de regulamento.  

Recomendações de segurança: 

É recomendável a NÃO utilização de linhas de 3 lances e 4 lances (até 20 metros) pelos 

armadores de percurso. Quando for necessário realizar essas combinações devido às 

dimensões de algumas pistas, esta deve ter uma vertical no final da sua composição.  

É altamente recomendável a utilização de Colete de Proteção para os concorrentes até 

16 anos. 

Antes do início da prova, é altamente aconselhável a utilização de um conjunto 

experiente como “coelho” para apresentação do percurso aos concorrentes e 

adequação do tempo, caso seja necessário. Esse conjunto deverá ser um cavaleiro de 

referência que inspire os conjuntos da prova na melhor execução possível do percurso. 

Este “Conjunto modelo” montará um cavalo que não esteja participando da prova e 

deverá realizar o percurso com o tempo “aberto”, no ritmo e traçado proposto pela 

prova para “aferir o tempo ideal” estabelecido. Caso haja necessidade, o Juri anunciará 

o “novo Tempo Ideal” logo após a apresentação desse conjunto.
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- É fundamental que o Tempo Ideal seja um tempo que privilegie um bom ritmo e um

traçado bem realizado. Essa adequação do Tempo Ideal (caso seja necessária por uma

discrepância muito grande), deve ser estabelecida pelo Presidente do Juri, Desenhador

e Delegado Técnico logo após a apresentação desse “coelho”.

Cerimônia de Premiação: 

Ao final de cada prova haverá uma premiação em separado para cada Classificação 

(Ouro, Prata e Bronze)  

- Esses classificados são premiados em conjunto. (Todos os medalhistas /

primeiramente Bronze, depois Prata e por último Ouro), com a cerimônia de entrega das

medalhas, foto no pódio dos premiados e foto com os familiares para cada conjunto de

medalhistas (Ouro, Prata e Bronze).

- Inicialmente são chamados nominalmente apenas os medalhistas de Bronze

(premiação em conjunto, foto, etc).

- Na sequência são chamados os medalhistas de Prata para sua premiação em separado

(nos mesmos moldes anteriores).

- No final são chamados os MEDALHISTAS DE OURO para a premiação e pódio dos

CAMPEÕES.

- As demais regulamentações CBH não descritas aqui, permanecem inalteradas...
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