
 
REGULAMENTO    

XVII Campeonato Gaúcho de Rédeas – 2019/2020 
3 etapas – sem descartes - 3ª etapa valendo 1,75 de pontuação 

01 – Categorias a Participar                                                        

• ABERTO (Nível 1 – principiante / Níveis 2, 3 e 4) 

• AMADOR  (Nível 1 – principiante / Níveis 2, 3 e 4) 
 

o SÊNIOR  Competidores das categoria de AMADOR, dos níveis amador 2,3 e 4, acima de 40 anos; 
o JOVEM  Competidores das categoria de AMADOR de qualquer nível, até 15 anos completos; 
o FEMININO  Exclusivo para competidoras amadoras, dos níveis amador 2,3 e 4; 
o JOVEM 10  Novos competidores, que estão começando a montar e/ou ter contato com cavalo com 

até 10 anos de idade;  
o Estribo Curto  Competidores até 10 anos de idade, que não estejam competindo na Categoria Iniciante; 
o EQUIPES         Junção de três competidores: regulamento em anexo. 

 
Uma prova do Potro do Futuro e Snaffle Bit ARCR a ser realizada junto com a I Etapa e II Etapa e uma prova de Pré-
Futurity ARCR que será realizada junto com a III Etapa; e, o Campeonato de Equipes, que será realizado em todas as 
etapas. Para estas provas será divulgado regulamento específico. 
 
Para efeito deste Campeonato, os Competidores participarão em suas categorias respeitando o ranking da ANCR. 
 
ATENÇÃO: 
Para a Classificação do XVII Campeonato Gaúcho de Rédeas, não haverá descarte de etapa/pontuação e a 
terceira etapa, além da pontuação normal, terá o acréscimo de 75% de pontuação extra (x 1,75). 
 
02 -   Programação 2019/2020  
 
 
22 e 23 de novembro de 2019  - Local: Centro Querência 

• I   ETAPA  do XVII Campeonato Gaúcho de Rédeas ARCR 

• Potro do Futuro Organnact de Rédeas 

• Snaffle Bit Organnact de Rédeas 
 

27 e 28 de março de 2020  - Local: Centro Querência 

• II   ETAPA  do XVII Campeonato Gaúcho de Rédeas ARCR 

• Jack Pot ARCR 
 

05 e 06 de junho de 2020  - Local: Haras Virgínia 

• III   ETAPA HARAS VIRGÍNIA do XVII Campeonato Gaúcho de Rédeas ARCR 

• Pré Futurity ARCR 
 
 
03 – Juízes 
JUIZ:  será indicado pelo Comitê de Juizes da ANCR 
 
Obs: Cada juiz poderá ser utilizado apenas uma vez em cada núcleo ou campeonato estadual durante o ano 
hípico.  



A relação de juízes NRHA poderá ser obtida no site da ANCR – www.ancr.org.br  
O representante oficial da ANCR em eventos estaduais/regionais é o juiz ANCR/NRHA.  
 
 
04 - Percursos 
Os percursos serão divulgados nas respectivas Circulares de cada Etapa. 
 
 
05 -  Pontuação e Classificação do Campeonato 
5.1. Etapas:  Serão três etapas consecutivas e sem descartes.  
A pontuação será de acordo com a colocação de cada competidor, seguindo o critério de pontos estipulado pela ANCR 
e a classificação final será dada pelo somatório de todas as três etapas, sendo obrigatória a participação em ao menos 
duas Etapas para classificar ao Campeonato Nacional da ANCR. 
 
5.2. A pontuação por prova seguirá o critério abaixo:  
 
5.2.a) Pontuação para cada uma das duas primeiras etapas: 
1° LUGAR 25 PONTOS 
2° LUGAR 18 PONTOS 
3° LUGAR 15 PONTOS 
4° LUGAR 12 PONTOS 
5° LUGAR 10 PONTOS 
6° LUGAR 08 PONTOS 
7° LUGAR 06 PONTOS 
8° LUGAR 04 PONTOS 
9° LUGAR 02 PONTOS 
10°LUGAR 01 PONTO 
 
5.2.b) A terceira Etapa terá o acréscimo de 75% da pontuação: 
1° LUGAR 43,75 PONTOS 
2° LUGAR 31,5 PONTOS 
3° LUGAR 26,25 PONTOS 
4° LUGAR 21 PONTOS 
5° LUGAR 17,5 PONTOS 
6° LUGAR 14 PONTOS 
7° LUGAR 10,5 PONTOS 
8° LUGAR  7  PONTOS 
9° LUGAR  3,5  PONTOS 
10°LUGAR 1,75  PONTOS 
 
5.3. Nas ETAPAS, por não representarem a classificação final do Campeonato, não haverá desempate para o 1° 
colocado. 
 
5.3.1. Caso haja empate na classificação da Etapa a pontuação deverá obedecer aos critérios, conforme exemplo:  
 
 
 
 
 



 
 
5.4. A pontuação do Campeonato será de acordo com a colocação de cada competidor na etapa, considerando na Cat. 
Aberta níveis 2, 3 e 4, o CAVALO; na Cat. Amador níveis 2,3 e 4, o CONJUNTO; na Cat. Iniciante o CAVALEIRO e nas 
Cat. Aberta e Amador N1 o CAVALEIRO, seguindo os critérios de pontos acima estipulados, a classificação final será 
dada pelo somatório das pontuações das três Etapas, sendo obrigatória a participação em ao menos duas Etapas. 
 
5.5. Se houver empate para o primeiro colocado de cada nível, na classificação final do Campeonato, após a terceira 
etapa, os competidores poderão desempatar em pista, com mais uma passada ou dividir a posição, conforme 
regulamento da ANCR. 
 
6. Classificação do Campeonato Nacional 
 
Para a classificação à FINAL DO CAMPEONATO NACIONAL DA ANCR 2019/2020, serão considerados os critérios da 
ANCR, sendo que os melhores colocados a que se refere a circular da ANCR será considerada exclusivamente a 
Classificação Final do XVII Campeonato Gaúcho de Rédeas ARCR 2019/2020, conforme Regulamento do respectivo 
Campeonato da ARCR. 
 
6.1) Estarão classificados para a FINAL DO CAMPEONATO NACIONAL 2019/2020:  
 
6.1.1 Categoria Aberta níveis 2, 3 e 4  
Serão classificados nesta categoria os 5 (cinco) cavalos melhores pontuados nos níveis 2,3 e 4, conforme critério do 
Regulamento do XVII Campeonato Gaúcho de Rédeas ARCR. 
 
6.1.2Categoria Amador níveis 2,3 e 4  
Serão classificados nesta categoria os 5 (cinco) melhores conjuntos pontuados nos níveis 2,3 e 4, conforme critério do 
Regulamento do XVII Campeonato Gaúcho de Rédeas ARCR. 
 
6.1.3 Categoria nível 1 (Aberta e Amador)  
Serão classificados nestas categorias os 6 (seis) melhores cavaleiros pontuados nas categorias aberta e amador, 
conforme critério do Regulamento do XVII Campeonato Gaúcho de Rédeas ARCR. 
 
6.2. A CLASSIFICAÇÃO DOS NÚCLEOS VALE PARA O RANKING ANCR! ESTAREMOS NA DISPUTA DOS 
MELHORES DO ANO! 
 
Os competidores do nível 1 podem se inscrever com mais de um cavalo nas etapas classificatórias dos núcleos, 
porém, para efeito de pontuação, premiação, classificação e habilitação para a final do Campeonato Nacional 
somente será computado o melhor resultado obtido na etapa. Um mesmo competidor somente poderá se 
classificar para mais de uma vaga caso a classificação ocorra em núcleos diferentes.  
 
Se o núcleo apresentar uma média superior a 20 inscritos por etapa, na categoria amador nível 1, este terá um bônus 
de 03 vagas adicionais para a final do Campeonato Nacional.  
 

Competidor Nota Colocação Pontuação

A 72,5 1º 25

B 72,5 1º 25

C 72 3º 15

D 71,5 4º 12

E 71,5 4º 12

F 71,5 4º 12

G 71 7º 6

H 70 7º 6

I 70,5 9º 2

J 70 10º 1

K 70 10º 1

L 69 12º 0



Obs: Apenas os classificados conforme norma acima poderão ser inscritos no Campeonato Nacional. Em caso 
de desistência de algum classificado, não será permitido a sua substituição. 
 
07 - Premiação  
 
7.1. A entrega da premiação será feita após a conclusão de cada CATEGORIA e todas as categorias serão premiadas 
até o terceiro lugar. 
 
7.2. As categorias JOVEM e FEMININO receberão medalhas nas Etapas e troféus na classificação final do Campeonato. 
 
7.3. As categorias SÊNIOR e INICIANTE receberão troféu para o primeiro lugar e medalhas para o segundo e terceiro 
lugar e Troféus para os três primeiros colocados do Campeonato. 
 
7.4. As categorias ABERTO e AMADOR receberão troféus para os primeiros, segundos e terceiros colocados em todas 
as Etapas e Troféus para os três primeiros colocados do Campeonato. Os Campeões de cada nível, no XVII Campeonato 
Gaúcho de Rédeas ARCR receberão fivelas. 
 
7.5. As premiações das Etapas serão divulgadas nas respectivas circulares; 
 
 
8. Anuidade 
 
O valor da anuidade associativa da ARCR – Associação Riograndense do Cavalo de Rédeas 2019/2020 será a seguinte: 
 

 
 
Sobre o valor acima, será realizado um repasse de R$ 50,00 para a ANCR, conforme o regulamento publicado pela 

mesma;  

ATENÇÃO:  

• Para participação nas provas promovidas pela ARCR será obrigatório estar em dia com a anuidade desta 
Associação; 
 

• Ainda assim, seria importante que todo competidor do núcleo fosse associado da ANCR (Pleno ou Contribuinte): 
o A condição para o Associado Contribuinte do núcleo é R$ 200,00 de anuidade calendário civil, com direito 

a receber a revista Rédeas. 
o Contamos com a ajuda de todos para crescermos e conseguirmos atingir uma quantidade de sócios 

expressiva para conseguirmos mais patrocínios e poder compartilhar com os núcleos. 
o Modelo de filiação: O competidor do núcleo que não competir na ANCR, ou seja, não é sócio da ANCR para 

competir nas provas da ANCR, deverá fazer sua filiação no site com antecedência do evento. A ANCR 
enviará para o núcleo uma relação de sócios para efeito de participação nas provas. A Filiação na hora do 
evento poderá ser feita e posteriormente o Presidente do núcleo assume o compromisso de repassar este 
valor e fazer a filiação no site do competidor. 

o O associado de um núcleo poderá correr nos demais sem ser necessário duas filiações na ANCR.  
o As filiações de núcleo não estão previstas aqui. 

 
 
10 -  Valores de Inscrição 
Os valores das inscrições serão informados nas respectivas Circulares de cada Etapa. 
 

ANUIDADE à vista

Competidores (N2, N3 e N4) 350,00R$              3x 116,67R$          

N1 / Sócios 200,00R$              2x 100,00R$          

Parcelado (cheque)



10.1. As inscrições serão feitas EXCLUSIVAMENTE através do sistema ARCR ( www.aciz.com.br/arcr ) . Dúvidas e 
envios de comprovantes de pagamentos, podem ser enviados através do e-mail da ARCR (secretaria.arcr@gmail.com) 
. 
10.2. A inscrição na ARCR só terá validade quando enviado concomitantemente com o e-mail do comprovante de 
pagamento da inscrição e da anuidade.  
10.3. As inscrições terão encerramento às 18hs da segunda-feira que antecede a data da prova (04 dias antes). Após 
esta data as inscrições poderão ser feitas na secretaria até 1 hora antes da prova, porém, sofrerão acréscimo de 100% 
sobre o valor da inscrição, as demais taxas permanecem inalteradas. 
10.4. O pagamento das inscrições deverá ser feito através de depósito e o comprovante deve ser enviado por email ou 
sistema.  
10.5. A ARCR não se responsabiliza por dados informados incorretamente ou pela falta de dados. 
10.6. Dados bancários para depósito:  

ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DO CAVALO DE REDEAS – ARCR 
CNPJ: 28.694.892/0001-97 
BANCO BRADESCO 
AGENCIA: 2629-8 
CONTA CORRENTE: 1954-2 

10.7. Uma vez feito pagamento da inscrição os valores não serão devolvidos em nenhuma hipótese. 
 
Importante: SÓ PODERÁ INSCREVER-SE ASSOCIADO EM DIA COM A ANUIDADE DA ARCR. 
 
 
11. Responsabilidade: 
 
11.1. Como condição expressa para participar de um evento oficial da ARCR, fica estabelecido que os proprietários, 
treinadores, auxiliares, tratadores, cavaleiros e apresentadores e/ou quaisquer outros prepostos, assumirão inteira 
responsabilidade sobre a proteção, transporte, guarda e manuseio de seus animais, participantes do evento, isentando 
a ARCR, seus Diretories, funcionários e representantes de qualquer responsabilidade por danos, lucros cessantes, 
eventuais prejuízos de natureza pessoal e/ou patrimonial que por acaso venham a ser sofridos pelos mesmos ou por 
evento de qualquer natureza que não sejam comprovadamente de responsabilidade direta da ARCR, sob qualquer 
hipótese ou alegação. 
 
11.2. A prática da modalidade de rédeas, como qualquer outro tipo de esporte equestre, envolve risco de natureza 
inerente a sua prática, portanto, os competidores e/ou seus representantes legais assumem a inteira responsabilidade 
quanto a eventuais acidentes que possam ocorrer. Assim sendo, da mesma forma que acima referido, fica expressamente 
convencionado que a ARCR, seus diretores, funcionários e qualquer de seus representantes não poderão ser 
responsabilizados por quaiquer danos pessoais, patrimoniais, prejuízos sofridos por qualquer animal, seus proprietários, 
treinadores, auxiliares, tratadores, cavaleiros e apresentadores e/ou quaisquer outros prepostos ou terceiros, em virtude 
de acidentes ou eventos outros, decorrentes durante os eventos oficiais da ARCR. 
 
12. Considerações Finais do Regulamento do XVII Campeonato Gaúcho de Rédeas ARCR 2019/2020: 
12.1. Somente será permitida a entrada dos animais, se os mesmos estiverem com a GTA (guia de Transporte 
Animal), o exame AIE e atestado de INFLUENZA e MORMO; 
 
12.2. Conforme rege o regulamento da ANCR, no capítulo referente as “Condições de Amador”, o mesmo deverá 
apresentar contrato de arrendamento, caso não monte cavalo de sua propriedade ou de afins relacionados. 
 
12.3. Todos os competidores concordam tacitamente com as condições e regras deste Campeonato e assumem 
a responsabilidade e risco, inerentes ao esporte, isentando a ARCR de qualquer eventualidade.; 
 
12.4. Os percursos e as regras de pontuação obedecem os critérios da ANCR; 
 
12.5. O modelo deste Campeonato e o critério de classificação para o Campeonato Nacional, tem o consentimento 
e aprovação da ANCR;  
 

http://www.aciz.com.br/arcr
mailto:secretaria.arcr@gmail.com


12.6. Quaisquer dúvidas, divergências ou conflitos de situações não previstas neste Regulamento, seguirão as normas 
estabelecidas pela ANCR. 
 
12.7. Todos as dúvidas e/ou casos omissos, serão resolvidos pela Diretoria da ARCR: 

Joana Azevedo: Presidente    Debora Freitas: Vice Financeira 
Mauricio Junqueira: Vice Administrativo   Fabíola Fagundes: Vide de Eventos 
Fabricio Suris da Silveira: Vice Técnico   Francielle Wisciniemski: Vice de Marketing 
Vivian Machado: Vice Mercado 

  



 

 
ANEXO I – REGULAMENTO I  CAMPEONATO ENTRE EQUIPES 

XVII Campeonato Gaúcho de Rédeas ARCR – 2019/2020 
3 etapas – sem descartes – soma de notas dos cavaleiros da equipe 

 

Buscando fomentar e valorizar a união e integração entre os sócios e participantes do XVII Campeonato Gaúcho de 

Rédeas, a ARCR cria o II CAMPEONATO ENTRE EQUIPES. Seguem abaixo as regras: 

o Time formado por 3 (três) cavaleiros; 
o Só estarão aptos a participar da disputa, os participantes inscritos na respectiva etapa; 
o O time pode ser formado por competidores das categorias principiante (N1), amador e aberto. Pode ser 

formado apenas por amadores, apenas por principiantes ou uma mescla dos dois juntos, com APENAS UM 
COMPETIDOR ABERTO; ou seja, cada time pode ter apenas um competidor da categoria aberta; 

o Para efeitos de classificação soma-se as três notas de cada cavaleiro do time. Portando, independente de 
quantos cavalos o cavaleiro participar na etapa, será considerada apenas a sua maior nota; 

o O competidor poderá estar em no máximo três times; 
o As equipes, que irão disputar o campeonato, devem ser informadas antes do início de cada etapa; ao mesmo 

prazo limite de inscrição, considerando os valores de inscrição: 

 

                               A inscrição da equipe é de R$ 150,00 para todo o campeonato.  

          IMPORTANTE: o que vale para a pontuação final é o CAVALEIRO, então, não deixe de se inscrever!   

o Em toda etapa, o time campeão será premiado em pista com uma única troféu e medalha para todos os 
participantes; Além de um brinde surpresa para toda a equipe, que será divulgado na semana anterior a prova! 

o Para efeitos de classificação da etapa e do campeonato, serão utilizadas as notas (em pista) dos competidores, 
não se utilizando da pontuação de classificação (25, 18, 15...); Exemplo: 
 

   
 

o Ao final do Campeonato, serão premiados as três melhores equipes (uma troféu para cada competidor) e o 
prêmio de MELHOR TREINADOR para o treinador do time campeão; além de brindes e mimos para a equipe! 

Etapas Valor

Etapa I 150,00R$  

Etapa II 300,00R$  

Etapa III 600,00R$  

ETAPA I Notas

Competidor I 70,00         

Competidor II 68,50         

Competidor III 74,00         

TIME PAPATUDO 212,50       

ETAPA II Notas

Competidor I 62,50         

Competidor II 71,00         

Competidor III 70,00         

TIME PAPATUDO 203,50       

ETAPA III Notas

Competidor I 65,00         

Competidor II 72,00         

Competidor III 73,00         

TIME PAPATUDO 210,00       

CAMPEONATO Notas

Etapa I 212,50       

Etapa II 203,50       

Etapa III 210,00       

TIME PAPATUDO 626,00       


