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I Etapa do VII Campeonato Paranaense de Rédeas 

Data: 09 e 10 de novembro de 2013 
Local: Arena coberta – Campina Grande do Sul/PR 

Programação: 
09/11/2013 - 10:00 h - Treino Pago 
09/11/2013 - 14:00 h - Categoria Aberta e Amador 
10/11/2013 - 09:00 h - Categoria Principiante Aberta, Principiante Amador e Iniciante 

Juiz designado: Fabricio Suris da Silveira 

Percursos: 
Aberta 08 (oito) 
Amador 06 (seis) 
Principiante Aberta 08 (oito) 
Principiante Amador 06 (seis) 
 

II Etapa do VII Campeonato Paranaense de Rédeas 

Data: 12 e 13 de abril de 2014 
Local: Arena coberta – Campina Grande do Sul/PR 

Programação: 
12/04/2013 - 10:00 h - Treino Pago 
12/04/2013 - 14:00 h - Categoria Aberta e Amador 
13/04/2013 - 10:00 h - Categoria Principiante Aberta, Principiante Amador e Iniciante 

Juiz designado: Ricardo Marinato Heymann 

Percursos: 
Aberta 06 (seis) 
Amador 05 (cinco) 
Principiante Aberta 06 (seis) 
Principiante Amador 05 (cinco) 
 

III Etapa do VII Campeonato Paranaense de Rédeas 

Data: 24 e 25 de maio de 2014 
Local: Arena coberta – Campina Grande do Sul/PR 

Programação: 
23/05/2013 - 18:00 h - Treino Pago 
24/05/2013 - 15:00 h - Categoria Aberta e Amador – Pré-Futurity 
25/05/2013 - 10:00 h - Principiante Aberta, Principiante Amador e Iniciante  

Juiz designado: Fernando Cesar Oliveira 

Percursos: 
Aberta 10 (dez) 
Amador 08 (oito) 
Principiante Aberta 08 (oito) 
Principiante Amador 08 (oito) 
Pré-Futurity 05 (cinco) 



 

 

Circular 

VII Campeonato Paranaense de Rédeas  

2013/2014 

(versão 1.3) 
 

 

 

APCR - Associação Paranaense do Cavalo de Rédeas 

Rua Benjamin Constant, 233 – Centro – CEP 80060-020 

Curitiba/PR 

 

REGULAMENTO 

O Campeonato Paranaense de Rédeas é promovido pela APCR – Associação Paranaense do Cavalo 

de Rédeas e é regido pelo regulamento vigente da ANCR - Associação Nacional do Cavalo de 

Rédeas. 

 

CATEGORIAS 

Para efeito de classificação no aberto será considerada a pontuação do cavalo, no amador do 

conjunto e no principiante a do cavaleiro. 

Categoria Níveis 

Principiante Aberto nível 1 

Principiante Amador nível 1 

Aberto níveis 2, 3 e 4 

Amador níveis 2, 3 e 4 

 

VALOR DAS INSCRIÇÕES 

Para efeito de inscrições no Aberto e Amador, conforme regra da ANCR é obrigatório inscrever 

no nível do competidor e um acima. 

Abaixo quadro com todas as possibilidades de inscrições:  

Categoria Aberto Amador 

Nível 1 (principiante) R$ 200,00 R$ 200,00 

Nível 2 e 3 R$ 300,00 R$ 250,00 

Nível 3 e 4 R$ 400,00 R$ 300,00 

Nível 2, 3 e 4 R$ 500,00 R$ 400,00 

Nível 4 R$ 400,00 R$ 300,00 

 

PREMIAÇÃO 

Premiação mínima garantida de R$ 24.000,00 para o campeonato, sendo R$ 6.000,00 por etapa 

e mais R$ 6.000,00 para a final do campeonato. 

A premiação em dinheiro será dividida entre os ganhadores do aberto e amador dos níveis 2, 3 e 4, 

em partes iguais para cada nível. 
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Além da premiação em dinheiro os ganhadores até o terceiro lugar receberam troféus, fivelas e ou 

medalhas. Premiação garantida para um mínimo de seis inscrições na categoria. 

Somente no caso em empate entre os ganhadores do campeonato, haverá o desempate, com 

passada adicional após o encerramento da III etapa. 

 

PREMIAÇÃO MÍMINA GARANTIDA POR ETAPA DO CAMPEONATO – R$ 6.000,00 

Categoria 
Aberta 

(níveis 2,3 e 4) 
Amador 

(níveis 2,3 e 4) 
Principiante 

Aberta 
Principiante 

Amador 

1º Lugar R$ 1.800,00 R$    900,00 R$    300,00 R$    300,00 

2º Lugar R$    900,00 R$    600,00 R$    200,00 R$    200,00 

3º Lugar R$    300,00 R$    300,00 R$    100,00 R$    100,00 

Total R$ 3.000,00 R$ 1.800,00 R$    600,00 R$    600,00 

 

PREMIAÇÃO MÍNIMA GARANTIDA PARA A FINAL DO CAMPEONATO – R$ 6.000,00 

Categoria 
Aberta 

(níveis 2,3 e 4) 
Amador 

(níveis 2,3 e 4) 
Principiante 

Aberta 
Principiante 

Amador 

1º Lugar R$ 1.800,00 R$    900,00 R$    300,00 R$    300,00 

2º Lugar R$    900,00 R$    600,00 R$    200,00 R$    200,00 

3º Lugar R$    300,00 R$    300,00 R$    100,00 R$    100,00 

Total R$ 3.000,00 R$ 1.800,00 R$    600,00 R$    600,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrocinadores: 
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CIRCULAR DO CAMPEONATO NACIONAL 

2013/2014 

 

A FINAL DO CAMPEONATO NACIONAL será disputada pelos representantes classificados nos 

campeonatos promovidos pelos NÚCLEOS REGIONAIS E ESTADUAIS. 

A ANCR reconhece os seguintes Núcleos Regionais e estaduais com seus respectivos presidentes: 

 ACCRP- Associação Carioca do Cavalo de Rédeas e Pleasure – Bernardo Aguiar 

 ACCR – Associação Catarinense do Cavalo de Rédeas – Fernando Philipi 

 AGCR – Associação Gaúcha do Cavalo de Rédeas – José Roberto Silveira Ribas 

 ACOR – Associação do Centro Oeste de Rédeas - Hiram Resende da Silva 

 AMCR – Associação Mineira do Cavalo de Rédeas – Delano U. Goulart 

 APCR – Associação Paranaense do Cavalo de Rédeas – Giovani Bornancin 

 ARCR – Associação Rondoniense do Cavalo de Rédeas - Antônio Geraldo Affonso 

 ABCR – Associação Brasiliense do Cavalo de Rédeas – Edgar Santos 

 NACR – Núcleo Anhanguera do Cavalo de Rédeas (SP) – Francisco Moura 

 NCCR – Núcleo Castelo Branco do Cavalo de Rédeas (SP) – Ricardo Heymann 

 

1) CATEGORIAS 

1.1) Categoria Aberta níveis 2, 3 e 4. 

Para efeito de classificação dentro do campeonato nacional será considerada a pontuação do 

cavalo, classificando os 5 (cinco) melhores pontuados em cada nível, totalizando assim 15 vagas a 

serem disputadas na categoria aberta. 

1.2) Categoria Amador 2, 3 e 4. 

Para efeito de classificação dentro do campeonato nacional será considerada nesta categoria a 

pontuação do conjunto, classificando os 5 (cinco) melhores conjuntos de cada nível “cavalo e 

cavaleiro”, serão assim disputadas 15 vagas pelos melhores conjuntos. 

1.3) Categoria Aberta e Amador nível 1 (Principiante) 

Para efeito de classificação dentro do campeonato nacional será considerada a pontuação do 

cavaleiro, classificando os seis melhores cavaleiros, disputando seis vagas. 

Com o objetivo de fomentar aberta e amador nível 1 será aceito dentro desta qualquer cavaleiro 

aberto ou amador que não tenha registrado pontuação no Ranking ANCR. O cavaleiro permanecerá 
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nesta categoria por 2 (dois) anos hípicos, a partir de 01/07/2013 ou a partir da data que completar 

14 anos. 

A partir do ano hípico que 2.013/2.014 que se inicia em 01/07/2.013 os competidores que 

finalizarem o ano como campeões e reservado campeão das provas da ANCR, Derby, Campeonato 

Nacional e Super Stakes, serão automaticamente promovidos para o Nível 2 (dois) em função da 

qualidade alcançado como competidor. 

Também os competidores do Nível 1 (um) que se consagrarem campeão em seus respectivos 

núcleos, serão promovidos ao Nível 2 (dois) em função da qualidade de competidor alcançado 

durante o ano, ao início do novo ano hípico. 

Em nenhuma hipótese um competidor do Nível 2 (dois) retornará ao Nível 1 (um). 

Para efeito de pontuação dentro do campeonato será considerada nesta categoria a pontuação do 

cavaleiro, classificando assim os seis melhores competidores. OBS: No caso de um cavaleiro 

competir com dois ou mais animais a pontuação a ser considerada será o melhor resultado obtido 

por apenas um dos cavalos apresentados. As demais são desconsideradas. 

IMPORTANTE – Os núcleos serão obrigados a usar o sistema de níveis ANCR. 

A lista com os respectivos níveis se encontra em www.ancr.com.br 

 

2) JULGAMENTO 

2.1) Estão habilitados a julgar provas os juízes “NRHA World Wide Judges” “NRHA 

Continental Judges” aprovados no curso de reciclagem NRHA em Novembro de 2011, que 

deverão fazer reciclagem em novembro de 2013. 

2.2) A ANCR pagará, a título de fomento uma diária do juiz para cada uma das 3 primeiras etapas 

dos núcleos regionais e estaduais desde que obedecidos os critérios abaixo; caso o campeonato 

tenha mais de três etapas o custo de julgamento será por conta do núcleo organizador. 

2.3) A programação de provas das etapas do ano hípico do núcleo ou campeonato estadual deverá 

ser apresentada à ANCR até dia 30 de setembro de 2.013 por escrito pelo presidente do Núcleo. 

Caso o prazo de 30 de setembro não seja cumprido ou ocorram alterações nas datas enviadas, 

sem motivo de força maior, a ANCR não fornecerá o fomento da diária do juiz para o núcleo. 

2.4) Que o juiz seja solicitado à ANCR pelo presidente do núcleo, sempre com 15 dias de 

antecedência.  
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Obs: Cada juiz poderá ser utilizado apenas uma vez em cada núcleo ou campeonato 

estadual durante 2 (dois) anos hípicos a partir de 01/07/2013. 

A relação de juízes NRHA poderá ser obtida no site da ANCR – www.ancr.org.br 

2.5) O presidente do núcleo deverá autorizar por escrito o pagamento do juiz mediante a planilha 

de resultados conforme modelo apresentado a ANCR. (É válida a autorização por e-mail desde que 

emitida pelo e-mail do presidente do núcleo). 

2.6) As atas de julgamento e o resultado das provas com indicação da colocação e pontuação dos 

concorrentes (de acordo com a pontuação exposta no item V), deverão ser enviadas por e-mail 

pelo juiz ANCR/NRHA ou presidente do núcleo no prazo de 15 dias do término das provas para a 

sede da ANCR em planilha padrão a ser fornecida pela ANCR. 

O pagamento da diária do juiz está condicionado ao envio destes resultados e o não atendimento 

ao prazo de envio implicará em perda dos pontos da etapa bem como o não reconhecimento da 

etapa. 

O representante oficial da ANCR em eventos estaduais/regionais é o juiz ANCR/NRHA. Este tem a 

responsabilidade de apresentar para a Associação a planilha de resultados no prazo máximo de 15 

dias. 

Para cada categoria deverá ter todos os participantes por ordem de classificação (ver planilha 

elaborada). 

O não cumprimento deste item implicará em análise da diretoria e estará sujeito a sanções. (O não 

pagamento da diária do julgamento) 

2.7) A grade final de provas das etapas do ano hípico dos núcleos regionais ou estaduais já com os 

classificados para a Final do Campeonato Nacional seja apresentada à ANCR até no máximo 04 de 

junho de 2.014 por escrito pelo presidente do Núcleo, conforme planilha padrão. 

 

3) HABILITAÇÃO 

3.1) Cada ASSOCIAÇÃO/NÚCLEO promoverá seu Campeonato Regional, composto de no mínimo 

três etapas, no período de agosto/2013 a 03 de junho de 2014 com as categorias Aberta e 

Amador, níveis 1, 2, 3 e 4. Cada participante deverá competir no mínimo em duas etapas do 

núcleo em que participa sob pena de perder a classificação obtida. 

3.2) Estarão classificados para a FINAL DO CAMPEONATO NACIONAL 2013/14: 

3.2.a Categoria Aberta níveis 2, 3 e 4 
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Serão classificados nesta categoria os 5 (cinco) cavalos melhores pontuados nos níveis 2,3 e 4. 

3.2.b Categoria Amador níveis 2,3 e 4 

Serão classificados nesta categoria os 5 (cinco) melhores conjuntos pontuados nos níveis 2,3 e 4. 

3.2.c Categoria nível 1 (Aberta e Amador) 

Serão classificados nestas categorias os seis melhores cavaleiros pontuados nas categorias aberta 

e amador. 

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. 

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. 

3.3) As provas deverão obedecer ao Regulamento de Competições da ANCR, sendo julgadas por 

juiz oficial NRHA. 

3.4) Os núcleos regionais ou estaduais poderão realizar seus campeonatos independentes mas 

terão que obrigatoriamente utilizar os critérios de classificação e pontuação estipulados pela ANCR 

para indicar os finalistas para a Final do Campeonato Nacional. (Conforme item 5) 

 

4) CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL E COPA INTER NÚCLEOS DE RÉDEAS 

4.1) POR EQUIPE 

4.1.1 ABERTA E AMADOR níveis 2, 3 e 4 

A classificação final por equipe será dada pelas quatro melhores notas obtidas pelos representantes 

de cada núcleo, que somados darão a colocação final dos melhores núcleos do campeonato, sem 

distinção entre níveis, havendo distinção somente entre categorias aberta e amador. 

Será premiada com troféu a equipe campeã como também os quatro melhores classificados da 

equipe. 
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CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Caso haja empate na disputa por equipes será considerada a soma das notas de todos os juízes da 

competição. Persistindo o empate será vencedora a equipe que obteve menor n° de penalidades. 

4.1.2) ABERTA E AMADOR nível 1 

A classificação final por equipe será dada pelas 3 (três) melhores notas obtidas pelos 

representantes de cada núcleo, que somados darão a colocação final dos melhores núcleos do 

campeonato, havendo distinção somente entre categorias aberta e amador. 

Será premiada com troféu a equipe campeã como também os dois melhores classificados da 

equipe. 

CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Caso haja empate na disputa por equipes será considerada a soma das notas de todos os juízes da 

competição. Persistindo o empate será vencedora a equipe que obteve menor n° de penalidades. 

4.2) CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO INDIVIDUAL 

4.2.1) ABERTA E AMADOR níveis 2, 3 e 4 

Será computado para efeito de classificação as melhores notas individuais. 

 

5) PONTUAÇÃO: 

A classificação será dada pela somatória de pontos obtidos em cada etapa de acordo com a tabela 

a seguir: 

Tabela de Pontuação 

Classificação Pontuação 

1º Lugar 25 pontos 

2º Lugar 18 pontos 

3º Lugar 15 pontos 

4º Lugar 12 pontos 

5º Lugar 10 pontos 

6º Lugar 08 pontos 

7º Lugar 06 pontos 

8º Lugar 04 pontos 

9º Lugar 02 pontos 

10º Lugar 01 ponto 
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Por se tratar de etapas classificatórias não há desempate para o 1º colocado. Caso haja empate na 

classificação a pontuação deverá seguir os critérios do exemplo abaixo: 

Exemplo: 

COMPETIDOR NOTA CLAS. PONTOS 

Competidor A 72,5 1° 25 

Competidor B 72,5 1° 25 

Competidor C 72 3° 15 

Competidor D 71,5 4° 12 

Competidor E 71,5 4° 12 

Competidor F 71,5 4° 12 

Competidor G 71 7° 6 

Competidor H 71 7° 6 

Competidor I 70,5 9° 2 

Competidor J 70 10° 1 

Competidor K 70 10° 1 

Competidor L 69 12° - 

 

Observações: Para efeito de inscrições é obrigatório inscrever no nível do competidor e 

um acima. Exemplo: 2 e 3; 3 e 4 

 

ATENCIOSAMENTE A DIRETORIA 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO CAVALO DE RÉDEAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrocinadores: 

 


