
 

COMUNICADO 01/2021 – SALTO  

RANKING SELETIVO SENIOR TOP – WEF 2022 
 

A Confederação Brasileira de Hipismo – CBH realizará durante o ano de 2021 o Ranking 

Seletivo para os conjuntos que disputarão a categoria Sênior Top, obedecendo os 

critérios relacionados abaixo para posterior seleção de 03 (três) conjuntos que terão as 

despesas custeadas para participação no Winter Equestrian Festival 2022 - WEF, em 

Wellington, Flórida - EUA. 
 

O Ranking seletivo será realizado em 06 (seis) etapas em CSIs (Concurso Internacional), 

CSNs (Concurso de Salto Nacional) e CBS (Campeonato Brasileiro de Sênior Top), sendo 

que no CBS computarão os pontos perdidos dos 2 (dois) percursos do último dia (GP do 

CBS) e nas demais etapas o 1ª percurso de cada Grande Prêmio, com o descarte de 

01(uma) etapa, com exceção ao CBS SR TOP, que não poderá ser descartado: 
 

 CSN Copa Sabemi - Sociedade Hípica Brasileira (RJ) - 08 a 12 de setembro de 2021; 

 CSI-W Indoor - Sociedade Hípica Paulista (SP) – 28 de setembro a 03 de outubro de 

2021; 

 CSN Agromen – Orlândia (SP) – 13 a 16 de outubro de 2021; 

 Campeonato Brasileiro Sênior Top - Sociedade Hípica Paulista (SP) - 27 a 31 de 

outubro de 2021; 

 CSI-W 83º Aniversário Sociedade Hípica Brasileira (RJ) - 25 a 28 de novembro de 

2021; 

 CSN Top Riders - Sociedade Hípica Paulista (SP) - 01 a 05 de dezembro de 2021. 

 

Confira alguns pontos das regras e critérios para formação das equipes brasileiras de 

salto 2021/2024, constante do site CBH, relacionadas abaixo, e através do link 

http://www.cbh.org.br/images/pdfs/CBH_Regras_Criterios_Formacao_Equipes_Senior

2021_2024.pdf: 

 

Art. 1º. CRITÉRIOS E BENEFÍCIOS PARA CONJUNTOS ORIUNDOS DO BRASIL 

1.01 - Criação de vagas para 3 (três) conjuntos participarem do processo seletivo, que 

serão definidos de forma objetiva, com direito aos benefícios descritos neste 

regulamento.  

Os conjuntos serão selecionados da seguinte forma: 

a) 1 vaga para o conjunto campeão do Ranking das seletivas Sênior Top (Conforme 

calendário divulgado acima) 

b) 2 vagas para os conjuntos campeão e vice-campeão do CBS Sênior Top. 
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Caso os conjuntos campeão e/ou vice-campeão do CBS Sênior Top sejam os mesmos do 

Ranking Brasileiro Sênior Top, a vaga será automaticamente transferida para o conjunto 

vice-campeão do Ranking Brasileiro Sênior Top e assim sucessivamente até o 4º lugar. 

 

1.03 - Todos os conjuntos que pleiteiam as vagas para participação nas seletivas devem 

atingir o índice técnico definido abaixo para se habilitarem aos benefícios que serão 

oferecidos: 

a) No Campeonato Brasileiro o conjunto deve obter o índice técnico de no máximo 12 

pontos perdidos na somatória do Campeonato; 

b) No Ranking das seletivas o conjunto deve obter o índice técnico de no máximo 20 

pontos perdidos na somatória do resultado da participação nos quatro Grandes Prêmios 

e do resultado do Grande Prêmio do CBS Sênior Top, somando os 6 percursos 

computados. 

 

Art. 2º. BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS A SEREM CONCEDIDOS PARA OS CONJUNTOS 

COM BASE PERMANENTE DE ATIVIDADES NO BRASIL:  

 

2.01 - Fretes aéreos de ida e volta para os 3 cavalos (Brasil / EUA / Brasil) em container 

triplo e passagens aéreas em classe econômica de ida e volta para os 3 (três) cavaleiros 

e 3 (três) tratadores.  

2.02 - Estes conjuntos serão observados durante a temporada nos EUA e poderão ser 

convocados para participar de uma temporada Europeia, visando a avaliação do potencial 

de performance para eventual participação em Copas das Nações em outros países e / 

ou nos seguintes eventos: WEG - World Equestrian Games 2022, Jogos Pan-Americanos 

2023 e Jogos Olímpicos de Paris 2024. 

 

O referido Ranking para definir os 3 (três) conjuntos não tem nenhuma ligação com o 

Ranking anual da categoria, e apenas as provas relacionadas nesse comunicado serão 

consideradas, sendo que, por motivo de força maior, poderão sofrer alteração, com prévio 

aviso. 

Casos omissos, caberá a CBH definir o critério a ser utilizado. 

 

Rio de Janeiro, 01 de setembro de 2021. 

Atualizado em 24 de setembro de 2021. 

 

 

Diretoria Técnica CBH      
 

 
 


