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CAMPEONATO PARANAENSE DE ENDURO EQUESTRE - 2019. 
 

 
 

REGULAMENTO PARA CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO: 
 
O Campeonato Paranaense de Enduro Equestre 2019 será disputado em quatro (04) etapas 
locais e mais a Prova Única do Campeonato Brasileiro, conforme calendário previamente 
divulgado. 
 
 
 

1 - ATLETAS PARTICIPANTES: 
 
10 – Concorrem ao prêmio o Cavaleiro/Amazona que tenha participado de ao menos (02) 
provas do Campeonato Paranaense em 2019 na mesma Modalidade e Categoria, sem 
obrigatoriedade de participar com o mesmo cavalo ou égua. 
 
20 - Concorrem ao prêmio exclusivamente o cavaleiro ou amazona e seu principal cavalo 
regularmente inscritos junto à Federação Paranaense de Hipismo e com suas obrigações 
(anuidade) regularmente adimplida. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caso o cavaleiro/amazona não esteja inscrito junto à Federação 
Paranaense de Hipismo, perceberá os prêmios da prova que participar (troféu e demais 
premiações), contudo os pontos obtidos nessa prova não serão computados e validados 
para o campeonato, mesmo que posteriormente regularize sua inscrição. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: No momento em que o cavaleiro/amazona regularizar sua 
inscrição junto à Federação Paranaense de Hipismo, os pontos das provas futuras que 
participar passarão a ser computados e concorrerá para o campeonato. 
 
 
 

2 - CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO: 
 
10 -  As quatro (04) provas computarão pontos para a classificação final e, será campeão o 
cavaleiro/amazona que obtiver o maior número de pontos acumulados nas provas das quais 
participou. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: A pontuação da prova do Campeonato Brasileiro poderá ser 
computada para o Campeonato Paranaense. Neste caso, poderá ser descartada uma prova do 
Campeonato Paranaense. 
 
20 - As demais classificações seguirão em ordem decrescente pelo mesmo critério. 
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3 - DO DESEMPATE: 
 
10 - Em caso de empate será vencedor o cavaleiro/amazona que tiver o maior número de 
melhores colocações (maior número de vitórias; maior número de segundos lugares e assim 
sucessivamente) obtidas em todas as etapas do campeonato. 
 
20 – Caso ainda permaneça o empate, será vencedor o cavaleiro/amazona que tiver na 
totalização, o maior número de pontos de cronometragem nas duas etapas do campeonato. 
 
 
  

4 - TABELA DE PONTUAÇÃO PARA OS CONCORRENTES DE TODAS AS 
MODALIDADES E CATEGORIAS 

 
- 1º lugar - 25 pontos. 
- 2º lugar - 18 pontos. 
- 3º lugar - 15 pontos. 
- 4º lugar - 12 pontos. 
- 5º lugar - 10 pontos. 
- 6º lugar -   8 pontos. 
- 7º lugar -   6 pontos. 
- 8º lugar -   4 pontos. 
- 9º lugar -   2 pontos. 
- 10º lugar – 01 ponto. 

 
 
 

5 - MODALIDADES E CATEGORIAS PREMIADAS: 
 
10 - Serão premiados os três (03) primeiros atletas (cavaleiro ou amazona) de cada uma das 
seguintes Modalidades e Categorias: 
 

 
Velocidade Controlada:  
 
1.  Aberta Jovem; 
2.  Aberta Adulto; 
3. Graduado Jovem;; 
4. Graduado Adulto; 
 
Velocidade Livre: 
1. 40km Young Riders (curta); 
2. 40km Adulto (Curta); 
3. 60km Young Riders (Curta); 
4. 60km Adulto (Curta); 
5. 80Km Young Riders (1*); 
6. 80Km Adulto (1*). 

  



Rua Itupava, 1299 - 1º A - Sl 111 - Fone: (41) 3363-3406 - Fax (41) 3363.00.36   - Espaço Itupava 
CEP  80040-000Hugo La-nge - Curitiba - Paraná 

e-mail: federacao@fprh.com.br  - site: www.amigosdohipismo.com.br 

 
 

 
 

3 

 
 
PARÁGRAFO ÚNICO:  Visando uma maior competitividade entre os participantes, as 
categorias “jovem e Young Riders” compreenderão os atletas com até 21 anos de idade (ano 
em que completar 21 anos). 
 
 
 

6 - PREMIAÇÃO EM CADA ETAPA: 
 
10 - Os cavaleiros/amazonas classificados do 1º ao 5º lugar receberão medalhas, ao final de 
cada etapa. 
 
 
 

7 - PREMIAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO: 
 
10 - Os cavaleiros/amazonas classificados em 1º, 2º e 3º lugares receberão troféus por ocasião 
do encerramento da última Etapa do Campeonato Paranaense 
 
 

 
8 - PREMIAÇÃO DA MELHOR EQUIPE EM CADA ETAPA: 

 
10 - Será premiada a melhor equipe em cada etapa realizada, a qual será composta de no 
máximo 05 (cinco) participantes, podendo ser composta de enduristas das Categorias de 
Velocidade Controlada e Velocidade Livre, cuja pontuação será apurada pelo mesmo critério 
de pontuação descrito para apuração do Ranking final. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: As equipes serão compostas de no máximo 05 (cinco) participantes, 
mas, serão computados os pontos dos 04 (quatro) melhores classificados. 
 
 
 
 
Curitiba, 09 de janeiro de 2019. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Marcelo Ulsenheimer e João Leonel Antocheski 
Diretores de Enduro Equestre - FPrH  


