RANKING TOP TEAM

Diretrizes 2017

1. Categorias e tipos de prova

As provas do Ranking TOP TEAM serão disputadas em 10 (dez) categorias:

a) 0,20 m
Prova de habilidades dos cavaleiros/amazonas.
b) 0,60 m
Prova por tempo ideal.
Altura de 0,60cm x 0,90cm máx.
c) 0,70 m
Prova por Tempo Ideal.
Altura de 0,70cm x 1,00m máx.
d) 0,80 m
Prova por Tempo Ideal.
Altura de 0,80cm x 1,00m máx.
e) 0,90 m
Prova por Tempo Ideal.
Altura de 0,90cm x 1,10m máx.
f) 1,00 m – Agrupadas Amador B, Master B e Aberta.
Prova ao cronômetro.
Altura de 1,00m/1,05m x 1,15m máx
g) 1,00 m – Agrupadas Mini-Mirim e Jovens Cavaleiros B.

Prova por tempo ideal.
Altura de 1,00m/1,05m x 1,15m máx

h) 1,10 m – Agrupadas Pré-Mirim, Jovens Cavaleiros A, Amador A,
Master A e Aberta.
Prova ao cronômetro.
Altura de 1,10m/1,05m x 1,25m máx.
i) 1,20 m- Agrupadas Mirim, Jovens Cavaleiros, Amador, Master e
Aberta.

Prova ao cronômetro.

j) 1,30 m -Agrupadas Pré-Júnior, Jovens Cavaleiros Top, Amador Top,
Master Top e Aberta.
Prova ao cronômetro.
2. Premiações
 Serão entregues medalhas a todos os atletas em cada etapa das
categorias escola de base (0,20 m).
 Serão entregues medalhas aos 6 (seis) melhores atletas em cada
etapa das categorias escola (0,60 m a 0,90 m).
 Serão entregues medalhas aos 3 (seis) melhores atletas em cada
etapa das demais categorias (item 1 f a 1j).
 Serão entregues troféus aos campeões e vice-campeões gerais de
cada categoria (item 1) ao final das 6 (seis) etapas.
3. Disposições gerais
a. Pontuação
 Será considerado o número de conjuntos que efetivamente
participaram da prova, não recebendo pontos os cavaleiros a
partir de sua segunda montaria, e seguindo a classificação obtida
na prova.
 Cada cavaleiro/amazona só poderá saltar até 2 provas acima da
altura disputada no ranking, tendo que permanecer na altura mais
alta até o final do ano a partir da 3ª prova realizada.
 No caso de empate, serão somados os pontos e divididos entre
os concorrentes empatados.
 O peso das provas será conforme descrito abaixo:



o Etapa de Encerramento - Peso 2;
o Demais Etapas (II a V) – Peso 1.
Para a classificação dos Rankings os concorrentes descartarão o
pior resultado de prova. Não podem ser descartados os
resultados da Abertura e Encerramento.
o Eram previstas 6 etapas para o ano de 2017. Só serão
disputadas 5 etapas e, portanto, não haverá descarte.

b. Desempate
O primeiro critério de desempate é o maior número de vitórias.
Persistindo o empate, o critério de desempate utilizado será o de melhor
classificação na Geral da Etapa de Encerramento do ranking.
c. Tabela de Pontuação

4. Disposições Finais
a. A Diretoria do TOP TEAM poderá modificar estas Diretrizes a
qualquer tempo.
b. O TOP TEAM recomenda o uso obrigatório de capacete para
todos os cavaleiros e amazonas de qualquer idade, professores,
tratadores e quaisquer pessoas que estejam na sela do animal,
mesmo que a passeio, treinando, saltando ou competindo.
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