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C. A. de Buenos Aires, 28 de Marzo de 2017 

MEMORANDUM 

SECRETARÍA DE SALTO 

The Best Jump – Porto Alegre (BRA) 

La Federación Ecuestre Argentina ha recibido una invitación para el tradicional 
concurso THE BEST JUMP a realizarse del 04 al 07 de Mayo de 2017 en Porto Alegre. 

El Comité Organizador apoyará exclusivamente a los Jinetes y/o Amazonas que participen de la 
Serie Internacional de la siguiente manera. 

- Gastos de aduana fronteriza del lado Brasilero 
- Gastos de Inscripción y estabulación (en caso de clasificación, estos gastos se 

descontarán de los premios obtenidos). 
- Gastos de Estadía de Hotel para Jinetes 
- Servicio de traslado Hotel / Hípica 
- Mesa en sector VIP para 8 personas. 

Los interesados por favor comunicarse a esta Secretaría mediante el correo electrónico 
(salto@federacionecuestre.com.ar) antes de viernes 31/03  y así poder comenzar en lo 
inmediato con las cuestiones sanitarias de los equinos. 

Adjuntamos Anteprograma 

 



 

 

Categorias e Qualificações 
  

CSI 2* - W  
LR = válida para o LONGINES Ranking; 
Máx. 3 cavalos por cavaleiro no CSI 
Cada cavalo pode participar de no máximo uma prova por dia 
  
GP Porto Alegre (big tour prova S3) 
- Max. 50 cavalos, 1 cavalo por atleta; em caso de haver menos de 30 conjuntos confirmados, 
2 cavalos por atleta serão autorizados.  
- Cada cavaleiro com seu(s) cavalo(s) do Grande Prêmio devem ter terminado uma (qualquer) 
prova do CSI (art. 261.4.4) = Habilitação 
- A participação dos cavaleiros será definida por: 
            - 50 melhores resultados da prova S2 (1,45m sexta (devem ter terminado o percurso 
inicial) 
            - em não sendo desta forma preenchidas as 50 vagas, as restantes o serão acordo com 
o resultado na prova S1 (1,45m de Quinta - devem ter terminado o percurso) 
Julgamento: 2 percursos distintos, 30% dos conjuntos da primeira volta participam da segunda 
volta, no mínimo 15 – art. 273.2.2; 
Ambas as voltas ao cronômetro, tabela “A” – art. 273.3.4.1; 
Resultado final: somatório das faltas de ambas voltas, e tempo da 2ª volta (art. 273.4.3). 
  
Final small tour "Golden Cup" 
- Máx. 48 atletas 
- 1 cavalo por atleta. 
- Atletas serão habilitados por contagem olímpica, sempre base 50 conjuntos (51, 49, 48, 
47ptos, etc.) das provas S4, S5, S6 e S7. Um resultado por cavaleiro por dia (havendo mais de 
uma pontuação por dia, valerá a melhor). Caso não sejam preenchidas 35 vagas pela 
contagem acima serão, base seus resultados na prova S7, autorizados 2 cavalos para os 
atletas classificados até preencher os 48 conjuntos. 
  
CSN CN 4, 5, 6, 7+8 anos: 
- Máx. 2 cavalos por atleta por idade 
- Desempate final pela somatória das penalizações dos dois dias CN 4+5 e 6 anos  
  
CSN  
- Max. 3 cavalos no evento  
- Máx. 2 cavalos por altura 
- Participação em no máx. 2 alturas desde que com cavalos distintos e permitidas por 
regulamento das respectivas categorias 
  
Categorias autorizadas:  
1,10m: Amadores A, Jovens Cavaleiros A, Master A, Pré-Mirim e Mirim; 
1,20m: Amadores, Jovens Cavaleiros, Master, Mirim e Pré-Junior; 
1,30m: Amadores Top, Jovens Cavaleiros Top, Pré-Junior, Junior e Young Rider. 
Máx. 2 cavalos por altura; 
  
As provas terão classificação, premiação de pista e premiação em espécie (se houver), 
conjunta das categorias.  
Troféu ao vencedor de cada categoria após os 3 dias de competições, somente a uma 
categoria (ou subdivisão) por cavaleiro. Contagem olímpica com base fixa de 30 atletas (31, 29, 
28, 27, etc.) 
  
 

 



 

 

 
Inscrições: 
Abertas a partir de 28/03/2017 – Encerramento:20/04/2017 
Exclusivamente através dos sites: www.bestjump.com.br e www.fgee.com.br  
  
Taxas federativas (por cavalo):  
  
CSI: 
Big tour = R$ 1.830,00  
Small tour = R$ 1.400 
GP e Golden Cup = R$ 600 
  
CSN: 
1,10m + 1,20m + 1,30m = R$ 980;  
CN = R$ 730 
Quarto de material = R$ 330 
  
  

VAGAS LIMITADAS! 
 

 
Inscrições cujos boletos não tiverem sido quitados até 2 dias após o seu registro, serão 
canceladas. Vagas limitadas nos diversos “tour’s” do CSI serão ocupadas por ordem de 
confirmação (pagamento!) Somente haverá disponibilidade de baias para os cavalos 
inscritos e com taxas pagas nos prazos acima.       
Versão de 20/03/2017  
 
 



 

CSI 2* - W e CSN The Best Jump 

Porto Alegre 4 a 7 de Maio 2017 
Premiação total R$ 216.000,00 

  
5ª feira 4/05/2017  
Pista Coberta (areia especial): 
10h         N1 – CSN CN 4 (+5) anos – 1,00m (+10cm para 5 anos) - tempo concedido, 
Classificação separada       
11h         N3 – CSN CN 6anos – 1,20m tempo concedido  
13h         N7 – CSN (categorias) - 1,10m cronômetro – 2 cavalos 
Pista Internacional (grama): 
9h           N5 – CSN CN 7(+8) – 1,30m (+0,05m p/ 8anos) duas fases 274.5.6 (FEI)- 
Classificação única – R$ 2.000 
10h         S4 – CSI 1,35m (small tour) 2 fases 274.5.2 – 2 cavalos – R$ 6.000    
13h         S6 – CSI 1,40m (small tour) cronômetro – 2 cavalos – R$ 8.000 
16h         S1 – CSI 1,45m (big tour) cronômetro – 2 cavalos – R$ 10.000 
  
6ª feira 5/05/2017 
Pista Coberta (areia especial): 
9h        N2 – CSN CN 4 (+5) anos– 1,00m(+0,10m p/ 5 anos) tempo concedido , 
 Classificação separada, + desempate final 
10h30min    N4 – CSN CN 6anos – 1,20m tempo concedido + desempate final  
12h         N8 – CSN (categorias)- 1,10m duas fases 274.5.6 (FEI) – 2 cavalos 
14h         N10 – CSN (categorias) -1,20m cronômetro – 2 cavalos  
16h         N13 – CSN (categorias) -1,30m cronômetro – 2 cavalos  
Pista Internacional (grama): 
9h           S5 – CSI 1,35m (small tour) cronômetro – 2 cavalos – R$ 6.000                           
12h         S7 – CSI 1,40m (small tour) desempate - 2 cavalos – R$ 10.000                         
15h         S2 – 1,45m (big tour) desempate – 2 cavalos – R$12.000                                     
  
Sábado 6/05/2017 
Pista Coberta (areia especial): 
9h           N9 – CSN Final (categorias) - 1,15m – desempate – aberta para 1 cavalo/cavaleiro 
11h         N11 – CSN (categorias) – 1,20m -  desempate – 2 cavalos  
Pista Internacional (grama): 
8h30min S8 – CSI “open” – 1,35m 2 fases 274.5.2 – 2 cavalos – R$ 4.000                                
10h         N6 – CSN 7(+8anos) – 1,35m (+ 5cm p/ 8 anos) desempate  
               Classificação única – R$3.000,00 
12h         N14 – CSN (categorias) – 1,30m desempate – 2 cavalos  
14h30min   S9 – CSI "Golden Cup" (Final Small Tour)1,40m c/desempate - 1 cavalo – 48 
conjuntos – R$ 35.000        
                                                                                  
Domingo 30/10/2016 
Pista Internacional (grama): 
10h         N12 – CSN Final (categorias) 1,25m duas fases 274.5.2 – aberta para  
               1 cavalo /cavaleiro – R$ 4.000,00                    
12h         N15 – CSN Final (categorias) 1,35m duas fases 274.5.2 – aberta para 
               1 cavalo/cavaleiro – R$5.000 
14h         S3 – CSI  Grande Prêmio Porto Alegre (big tour) qualificativa W.Cup 
1,40 a 1,60m, 2 voltas distintas (Art. 273.2.2, 273.3.4.1 e 273.4.3) = máx. 50 conjuntos – 1 
cavalo (se menos de 30 conjuntos, serão permitidos 2 cavalos) – R$ 110.000 
16h    2º percurso prova S3 - GP Porto Alegre 
 
Premiação: CSI 3*- W = R$ 201.000 
                    CSN = R$ 15.000 
                  Total = R$ 216.000 
Importante: Todos valores de premiação indicados são brutos, sobre os quais haverá 
retenção do Imposto de Renda na fonte conforme legislação vigente. 

 



 

 

CSI 2* - W – The Best Jump 
Programa por categorias 

  
Cavalos Novos (CN) 
  
CN 4anos = 2 dias de prova na pista coberta 
CN 5anos = 2 dias de prova na pista coberta 
CN 6anos = 2 dias de prova na pista coberta 
CN7/8anos = 2 dias de prova na pista grama 
  
CSN (Amadores, Jovens Cavaleiros e Categorias de Base – Ver categorias e 
qualificações) 
  
1.10m = 3 dias no pista coberta (1 cavalo por cavaleiro na final) 
1.20m = 2 dias no pista coberta e a final na pista de grama aberta para 1 cavalo por cavaleiro 
1.30m = 1 dia na pista coberta e 2 dias na pista de grama sendo a final aberta para 1 cavalo 
por cavaleiro  
  
  
CSI 2* (max.3 cavalos por cavaleiro) 
  
Small Tour (1,35m e 1,40m) 
1,35m = 3 dias 
1,40m = 2 dias + Final small tour "Golden Cup" 
  
  
Big Tour (1,45m e GP) 
1,45m = 2 dias + GP 
  
IMPORTANTE VERIFICAR REGRAS DE QUALIFICAÇAO! 
  
 
 
 

 


