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INTRODUÇÃO 

A Copa do Brasil tem como objetivo fomentar e incentivar os Rankings Regionais das Federações 

Estaduais filiadas na Confederação Brasileira de Hipismo. 

A Copa do Brasil será disputada em um único GP dentro da Programação do CSN Top Riders, 

que acontecerá na Sociedade Hípica Paulista, nos dias 02-04 de dezembro de 2022, em São 

Paulo. 

A Copa do Brasil é uma competição de nível nacional aberta a todos os atletas registrados nas 

Federações Estaduais filiadas na Confederação Brasileira de Hipismo. Os participantes da Final 

da Copa do Brasil serão selecionados através dos Rankings de cada Federação Nacional, do 

Circuito Norte Nordeste, além da distribuição de vagas extras nas provas classificatórias do CSN 

Top Riders.   

Cada uma das Federações/Regionais terá seu regulamento específico, cujo formato e contagem 

de pontos, irá considerar as características particulares de cada região.  O objetivo dos Rankings 

Regionais será determinar os melhores conjuntos de cada série (1m, 1,10m, 1,20m, 1,30m e 

1,40m nas Categorias agrupadas), que serão definidos com base nos resultados dos rankings 

regionais até 15 de novembro de 2022. 

As Provas Finais serão denominadas Grande Prêmio Copa do Brasil, e contarão com o número 

máximo de 35 conjuntos participantes em cada série (1m, 1,10m, 1,20m, 1,30m e 1,40m).  

 A distribuição das vagas para participar do Grande Prêmio da Copa do Brasil será a seguinte: 

- 01 (uma) vaga por Série para cada Federação Estadual (à exceção da FPH, abaixo definida), 

baseada nos Rankings Regionais; 

- 01 (uma) vaga por Série para o Campeão do Circuito Norte e Nordeste;  

- 04 (quatro) vagas por Série para a Federação Paulista de Hipismo. Federação anfitriã e com 

maior representatividade nacional, à qual caberá definir o critério de classificação de seus 

atletas para a Final Nacional. 
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 CATEGORIAS 

Série 01 / 1,00m: Na Série 01 haverá a subdivisão em dois grupos. O Campeão Regional de cada 

grupo terá direito a uma vaga no Grande Prêmio da Copa do Brasil. 

Grupo A – 01 vaga para o agrupamento das Categorias Mini-Mirin e Jovens Cavaleiros B; 

Grupo B – 01 vaga para o agrupamento Amadores B e Master B. 

Série 02 / 1,10m: 01 vaga para o Grande Prêmio da Copa do Brasil ao Campeão do agrupamento 

das Categorias Amador A, Master A, Jovem Cavaleiro A e Pré-Mirim. 

Série 03 / 1,20m: 01 vaga para o Grande Prêmio da Copa do Brasil ao Campeão do agrupamento 

das Categorias Amador, Masters, Mirins e Jovens Cavaleiros; 

Série 03 PRÓ / 1,20m: 01 vaga para o Grande Prêmio da Copa do Brasil ao Campeão do 

agrupamento dos Atletas Profissionais que não tenham participado de competições de 1,35m 

ou mais. 

Série 04 / 1,30m: 01 vaga para o Grande Prêmio da Copa do Brasil ao Campeão do agrupamento 

das Categorias Amador Top, Jovens Cavaleiros Top, Júnior e Pré-Júnior; 

Série 04 PRÓ / 1,30m: 01 vaga para o Grande Prêmio da Copa do Brasil ao Campeão do 

agrupamento dos Atletas Profissionais que não tenham participado de competições de 1,45m 

ou mais.  

Série 05 / 1,40m: 01 vaga para o Grande Prêmio da Copa do Brasil ao Campeão do agrupamento 

das Categorias Sênior, Júnior e U 25. 

As vagas remanescentes de cada categoria que eventualmente não sejam preenchidas após a 

finalização das diversas alocações, serão complementadas por conjuntos participantes do CSN 

Top Riders, obedecendo à ordem de classificação após as provas Classificatórias de cada Série. 

Porém, esses conjuntos entrarão no início da ordem de Entrada na Final.  

Os Rankings Regionais seguirão os regulamentos particulares específicos, devidamente 

aprovados pelas Federações Estaduais e divulgados aos participantes oportunamente. 

Os Grande Prêmios da Copa do Brasil serão realizados no formato de volta da vitória, retornando 

para o segundo percurso os 12 melhores resultados, ou todos os zeros. A Ordem de entrada 
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para o Desempate seguirá a ordem dos concorrentes classificados de acordo com o primeiro 

percurso. 

Em todas as Séries haverá uma prova classificatória que antecederá o Grande Prêmio da Copa 

do Brasil para definição das Ordens de Entrada e o preenchimento das vagas remanescentes. O 

critério utilizado para a Ordem de Entrada do Grande Prêmio da Copa do Brasil será a ordem 

inversa da classificação na prova classificatória. Todos os conjuntos habilitados ao Grande 

Prêmio Final devem participar e terminar a prova classificatória. 

Na Série 01, o julgamento da segunda volta será distinto entre os Grupos A e B, sendo que o 

Grupo A será julgado ao Tempo Ideal, e o Grupo B ao cronômetro. 

O mesmo acontece nas Séries 03 e 03 PRÓ / 04 e 04 PRÓ, onde os concorrentes participarão 

da mesma prova mas com resultados distintos entre os profissionais. 

Os concorrentes que se classificarem em mais de uma Regional só poderão participar do Grande 

Prêmio da Copa do Brasil representando apenas uma dessas Regionais, sendo de livre escolha 

qual a Regional irá representar.   

Cada atleta poderá participar de apenas uma Série na Final da Copa do Brasil.  

Cada cavalo poderá participar em até 02 (duas) Séries na Final da Copa do Brasil, desde que em 

alturas diferentes, e com cavaleiros distintos. Sempre observando as regras da CBH no que 

tange à quantidade de participações no evento.  

Cada Regional deverá apresentar a lista dos seus representantes na Final da Copa do Brasil até 

o dia 15 de novembro de 2022. 

Todos os conjuntos que forem classificados por suas regionais à Final da Copa do Brasil 

(Série I, II, III, IV e V) terão isenção na taxa de inscrição do Grande Prêmio da Copa do 

Brasil 2022. 

Haverá uma premiação em espécie para o vencedor de cada Grande Prêmio da Copa do 

Brasil 2022 (o valor será informado oportunamente). 

O vencedor do Grande Prêmio Final de cada Série receberá o Título de CAMPEÃO DA COPA DO 

BRASIL e o segundo receberá o título de VICE-CAMPEÃO DA COPA DO BRASIL. 


