RANKING CATARINENSE DOS CAVALEIROS DE SALTO - RCCS
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CRITÉRIOS GERAIS
A Liga Catarinense de Hipismo (LCH) institui a partir de 01 de Janeiro de 2010 o RANKING
CATARINENSE DOS CAVALEIROS DE SALTO (RCCS), que levará em consideração pontos
obtidos no período de 01 de Janeiro a 20 de Novembro de 2010.
Os concorrentes que desejam concorrer aos títulos de cada categoria do RCCS devem
participar, no mínimo, de 50% das etapas promovidas pela LCH, mesmo que participando
fora de sua categoria de filiação.
A elaboração e divulgação da listagem deste RANKING serão de competência do
presidente e sua comissão técnica. A classificação será atualizada em até 10 dias após a
realização de cada etapa do RCCS 2010.
Cada cavaleiro ao se escrever no RCCS deverá informar a categoria em que vai iniciar
sua participação. Este atleta tem o direito de permanecer nela, salvo por impedimento
de idade, por tempo indeterminado, mesmo que participe em competições oficiais fora
de sua categoria. Neste caso os pontos creditados serão tão somente os conquistados
nas provas onde houver chamada específica para a categoria onde o atleta estiver
escrito neste ranking.
Competidores que efetuarem alteração em sua categoria de disputa deverão comunicar
formalmente sua intenção à LCH, via e-mail ou através do site da LCH. A alteração
passará a vigorar a partir do recebimento da solicitação da alteração. No momento da

alteração, o competidor terá seus pontos transferidos à nova categoria, sendo estes
limitados a 80% da pontuação do 3ª colocado da nova categoria naquele momento.
Caso a categoria possua numero inferior a três participantes, a limitação se dará baseada
na pontuação do 2º ou 1º colocado da categoria, conforme o caso.
A participação e conseqüente obtenção de pontos em Campeonatos Brasileiros ou
Campeonatos Catarinenses deverá ser informada à LCH, no prazo limite de 30 dias após a
realização do evento, sob pena do concorrente não ter seus pontos validados no RCCS,
enviando cópia do resultado oficial ou fonte (site, revista etc.) que oficializem o resultado.
No ranking de Cavalos Novos, para potros devidamente registrados em qualquer stud
book oficial, os pontos serão creditados aos cavalos, independente do cavaleiro (maior
de 15 anos) que o apresentar. Neste caso, o cavaleiro soma pontos normalmente para a
sua categoria no ranking e o cavalo também soma pontos para a categoria de Cavalos
Novos.
O uniforme poderá ser o oficial da CBH, ou culote de qualquer cor, camisa gola pólo de
cor clara (para dentro do culote), cinto, capacete com queixeira de três pontas e botas
hípicas.
Caso as entidades tenham seus uniformes oficiais, poderão submetê-lo a aprovação e
cadastro junto a LCH. Isto dará direito aos seus atletas de utilizarem o uniforme de suas
entidades em qualquer categoria.

SISTEMA DE PONTOS
Estão enquadradas para o RCCS, exclusivamente, as etapas promovidas pela Liga
Catarinense de Hipismo em conjunto com as entidades organizadoras, os Campeonatos
Catarinense das Categorias promovidos pela Liga Catarinense de Hipismo e Federação
Catarinense de Hipismo e os Campeonatos Brasileiros de Categorias.
Os cavaleiros obtêm pontos conforme sua classificação na prova. As escalas de pontos
são distintas em cada grupo. Competições por equipe não somam pontos no RCCS.
Os dez conjuntos melhores classificados (inclusive os empatados na última colocação a
contar) creditarão pontos a seus cavaleiros nas etapas do Ranking da LCH e no resultado
final dos Campeonatos Catarinenses ou Brasileiros. Pontos obtidos por cavaleiros
empatados serão somados e divididos igualmente entre eles. Duas casas decimais serão
mantidas na pontuação. A segunda casa decimal será arredondada para cima a partir
de 0,005 e para baixo a partir de 0,004.
Cavaleiros que participarem com mais de um cavalo nas competições terão validados
seu melhor resultado.

TABELA DE PONTUAÇÃO
Classificação
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Pontuação
80
60
50
40
30
25
20
15
10
5

PARTICIPAÇÃO
Os cavaleiros das categorias Manejo, Escola B e Escola A – e suas subdivisões -, poderão
participar apenas uma vez por prova, e os cavalos poderão participar até cinco vezes
por dia de competição.
Nas categorias distribuídas nas alturas Extra 0,90m, Preliminar, Intermediária, Principal B e
Principal A, é livre o número de cavalos a serem apresentados por um atleta. O cavalo
poderá saltar cada prova com apenas um cavaleiro/amazona, limitado a três
participações por dia de competição.

PREMIAÇÃO
Ao final de cada ano serão distribuídos troféus de Campeão, Vice Campeão e Terceiro
colocado do RCCS aos atletas vencedores.
Estará em disputa entre as entidades um troféu transitório.
Será declarada entidade vencedora àquela que somar o maior número de pontos.
Após a realização da última etapa, serão atribuídos pontos às entidades de acordo com
a classificação dos três primeiros colocados de cada categoria na seguinte disposição:
- 4 pontos à entidade do primeiro colocado;
- 2 pontos à entidade do segundo colocado; e,
- 1 ponto à entidade do terceiro colocado.
No caso da ocorrência de empate na classificação de categorias, a pontuação será
dividida igualmente entre as entidades envolvidas no empate.
Na ocorrência de empate de pontos entre as entidades, será considerada vencedora a
entidade que tiver obtido o maior número de atletas na primeira colocação no ranking,
segunda colocação e assim sucessivamente.
Atletas que tiverem mudança de entidade no decorrer do ano terão seus pontos
atribuídos à entidade que encerrarem a temporada para efeitos de disputa do troféu
transitório das entidades.
A entidade que ganhar três anos fica com o troféu definitivamente.

CATEGORIAS 2010
SRT/ SR : A partir de 18 anos de idade.
YR : De Janeiro do ano em que completar 16 anos, ate Dezembro do ano em que atingir
21 anos.
JR : De Janeiro do ano em que completar 14 anos, até Dezembro do ano em que atingir
18 anos.
PJR : De Janeiro do ano em que completar 14 anos, ate Dezembro do ano em que atingir
16 anos.
MR : De Janeiro do ano em que completar 12 anos, até Dezembro do ano em que atingir
14 anos.
PMR : De Janeiro do ano em que completar 11 anos, até Dezembro do ano em que
atingir 13 anos.
MMR : De janeiro do ano em que completar 8 anos, até Dezembro do ano em que atingir
a 11 anos.
JCT : De Janeiro do ano em que completar 17 anos, até Dezembro do ano em que atingir
a idade de 21 anos.
JC : De Janeiro do ano em que completar 15 anos, até Dezembro do ano em que atingir
a idade de 21 anos.
JCA : De Janeiro do ano em que completar 14 anos, até Dezembro do ano em que atingir
a idade de 21 anos.
JCB : De Janeiro do ano em que completar 12 anos, até Dezembro do ano em que atingir
a idade de 21 anos.
Amador (Todos) – De Janeiro do ano em que completar 22 anos em diante.
Master (Todos) – De Janeiro do ano em que completar 40 anos em diante.
0,90m Aspirante - participarão os concorrentes vindos da Categoria Escola 0,80m. Os
concorrentes poderão participar desta categoria por uma temporada completa, sendo
que sua permanência na categoria não pode ser superior a dezoito meses. Após este
período, serão transferidos à categoria 0,90m Aberta.
0,90m Aberta – Aberta a todas as categorias e sem limite de idade, com exceção dos
participantes da Escola A, Escola B, Manejo e 0,90m Aspirante.
Escolas:
Escola A 0,80m Aspirante: Sem idade inferior limite, até Dezembro do ano em que atingir a
idade de 21 anos.
Escola A 0,80m Aberta: De Janeiro do ano em que completar 22 anos em diante.
Escola B 0,60m Aspirante: Sem idade inferior limite, até Dezembro do ano em que atingir a
idade de 21 anos.
Escola B 0,60m Aberta: De Janeiro do ano em que completar 22 anos em diante.
Manejo Aspirante: Sem idade inferior limite, até Dezembro do ano em que atingir a idade
de 21 anos.
Manejo Aberta: De Janeiro do ano em que completar 22 anos em diante.
Atletas filiados nas categorias “Escola” que desejarem participar de prova na altura 0,90m
sem mudar de categoria, serão classificados na categoria 0,90 Aberta.

Cavalos Novos: IDADE DOS ANIMAIS
CAVALOS NOVOS 04 ANOS – DE 01/08/2005 A 31/07/2006
CAVALOS NOVOS 05 ANOS – DE 01/08/2004 A 31/07/2005
CAVALOS NOVOS 06 ANOS – DE 01/08/2003 A 31/07/2004
CAVALOS NOVOS 07 ANOS – DE 01/08/2002 A 31/07/2003
Todos os cavalos nascidos no período de 1º de agosto e 31 de julho do ano seguinte,
aniversariam no dia 1º de agosto seguinte ao período.
Obs.: Cavalos nascidos no hemisfério norte têm sua idade considerada como a no seu
país de origem, ou seja, aniversariam em 1º de janeiro seguinte ao ano em que nasceram.

Os atletas poderão se enquadrar dentre as seguintes categorias e alturas:
Série Top
1,40 1,60

Serie Principal A
1,30 1,35

Serie Principal B
1,20 1,25

Serie Intermediária
1,10 1,15

Serie Preliminar
1,00 1,05

Serie Extra
0,95m ou menos

Senior Top (SRT)
Young Rider (YR)
Junior (JR)
Cavalos Novos 7 anos
Senior Top (SRT)
Pre Junior (PJR)
Jovem Cavaleiro Top (JCT)
Amador TOP (AMT)
Master TOP (MT)
Cavalos Novos 6/7 anos
Senior (SR)
Mirim (MR)
Jovem Cavaleiro (JC)
Amador (AM)
Master (M)
Cavalos Novos 5/6 anos
Pre Mirim (PMR)
Jovem Cavaleiro A (JCA)
Amador A (AMA)
Master A (MA)
Cavalos Novos 4/5 anos
Mini Mirim (MMR)
Jovem Cavaleiro B (JCB)
Amador B (AMB)
Master B (MB)
Cavalos Novos 4 anos
0,90M Aberta,
0,90M Aspirante,
ESCOLA A (0,80M), Aberta,
ESCOLA A (0,80M), Aspirante,
ESCOLA B (0,60M) Aberta,
ESCOLA B (0,60M) Aspirante,
MANEJO (Varinha no Chão) Aberta
MANEJO (Varinha no Chão) Aspirante

Atletas filiados às categorias Mini-Mirim, Pré-Mirim, Mirim, Pré-Júnior e Júnior que desejarem
participar de prova em altura inferior a sua filiação, deverão fazê-lo disputando na
Categoria Aberta.

