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MANUAL DE OBSTÁCULOS 

 DE EQUITAÇÃO DE TRABALHO 



LISTA DE OBSTÁCULOS 

NÍVEL I 

•Porteira ou modelo corda (sem obrigação de fechamento); 

•Redil um lado; 

•Salto (Xis "X", vara no chão (Categorias: Aberta Amadores, Aberta 

Jovens Cavaleiros, Cavalos Novos A), testeira, tronco ou obstáculo 

rústico com altura máxima de 0,40cm); 

•Retirar vara; 

•Coletar argolas de 12 a 15 cm de diâmetro; 

•Depositar vara; 

•Sineta no final do corredor reto ou em "L" (sem obrigação de 

recuo); 

•Ponte; 

•Jarra de água; 

•Passo Lateral Simples (uma vara no chão). Este obstáculo é opcional 

para as categorias Cavalos Novos A, Aberta Jovens Cavaleiros e 

Aberta Amadores. 



Bandeiras Brancas e 

Vermelhas  

 

  

 OBS: Para todos os obstáculos deve ser observada a colocação de 
bandeirolas (BRANCA a ESQUERDA e VERMELHA a DIREITA). No 
caso da ausência das bandeirolas, a entrada do obstáculo é livre. 

 

  Fica estabelecido que os números e as bandeirolas que indicam 
entrada e saída (quando houver) fazem parte do obstáculo. 

 

  Essa característica deve ser observada pelos juízes na aplicação da 
regra de cruzamento de obstáculos (julgamento e penalizações), nas fases de 
maneabilidade e velocidade nos regulamentos. 



Ocorrências de refugo em  

qualquer obstáculo 

 Se o cavaleiro ficar por mais de 20 segundos à frente do obstáculo forçando o 
animal a executar a passagem, a nota será reduzida. O tempo será calculado 
pelo presidente do júri assim que notar a dificuldade do conjunto em 
transpassar o obstáculo. O sinal será representado ao público quando o juiz 
levantar a mão direita.  

 

 O cavaleiro poderá dar a volta e tentar passar pela segunda e terceira vez.  Se 
o conjunto tentar passar pela terceira vez e não conseguir efetuar, será 
considerado o terceiro (3º) refugo no obstáculo. O conjunto será avisado pelo 
júri com dois toques de sino ou chamado dentro da pista e deverá partir para 
o próximo obstáculo sendo penalizado com nota zero (0) ou 4 pontos nas 
competições de Tempo Ideal.  

 



Porteira ou Modelo Corda 

A porteira deve ser feita de madeira ou metal, apoiada por dois anteparos 

de pelo menos 1,30 metros de altura. O fechamento é feito por um anel de ferro ou 

corda.  

No caso do "modelo corda" o obstáculo deverá ter as mesmas medidas 

da porteira, mas, no entanto, no lugar da mesma será colocada uma corda que será 

fixada em um dos lados dos anteparos de sustentação. Para o fechamento será feito 

um anel, na mesma corda, para que seja seguido o mesmo processo de fechamento 

da Porteira.  

 

Modo correto para execução MANEABILIDADE: 

O conjunto deverá aproximar-se do obstáculo a galope ou a 

trote/marcha (dependendo da competição que esteja realizando conforme 

regulamento das mesmas) e efetuar uma transição ao passo. O cavalo aproxima-se 

de frente e se posiciona paralelamente à porteira, Com uma das mãos o cavaleiro 

levanta o anel de ferro, abrindo a porteira ou corda e, podendo largá-la, passa para 

o outro lado. Quando o cavalo se encontra completamente do outro lado da 

porteira, o cavaleiro deverá fechá-la (verifique categorias que não necessite 

fechamento da Porteira). Finalmente fechado o anel de ferro ou transpassada a 

corda no anteparo de sustentação, o conjunto sai ao passo, efetua nova transição 

para o galope ou trote/marcha para que o obstáculo seja considerado concluído.  
O cavaleiro poderá usar qualquer uma das mãos para abrir ou fechar a 

porteira, podendo inclusive trocar (direita e esquerda) nas categorias de base.  
 



Porteira ou Modelo Corda 

Pontos a observar: 
Se o cavalo apresentar insegurança ou resistência à 

transposição do obstáculo, o júri deverá atribuir uma nota baixa. 

Se o cavaleiro não fechar a porteira, será atribuída nota baixa. 

Nas categorias de nível I, não será obrigatório o fechamento da 

porteira. Se o concorrente optar por fechá-la e executar o exercício com 

precisão o júri deverá manter boa nota. Porém se o conjunto optar por 

fechar a porteira e encontrar dificuldades, a nota atribuída será menor 

do que se ele tivesse deixado a porteira aberta. 

Se o conjunto cruzar o limite deste obstáculo sem antes ser 

executado ou desenhar o exercício de forma errada receberá nota (0) 

Zero. 

 
 

 



Obstáculo para todos os Níveis 

com particularidades 



Obstáculo para todos os Níveis 

com particularidades 



Porteira ou Modelo Corda 

  

PENALIZAÇÕES - Fase de Velocidade; 
Não fechar a porteira com a argola ou corda = 60 segundos 

SOMADOS NO TEMPO FINAL DO CONCORRENTE (salvo 

categorias que não exigem fechamento) 

Não cumprir o obstáculo = 60 segundos SOMADOS NO 

TEMPO FINAL DO CONCORRENTE 

Errar o traçado sem correção (atravessar contra indicação das 

bandeiras) = 60 segundos SOMADOS NO TEMPO FINAL DO 

CONCORRENTE 

Cruzar o limite deste obstáculo sem antes ser executado = 60 

segundos SOMADOS NO TEMPO FINAL DO CONCORRENTE  

 



Redil 
Consiste em um cercado redondo com uma entrada de aproximadamente 1,5 

metros, dentro do qual há uma outra cerca fechada onde poderão estar confinados 

animais, tais como galinhas, gansos, patos, leitões e bezerros (método não mais utilizado 

nas competições brasileiras).  

Este obstáculo poderá ter medidas distintas, mas é obrigatório um mínimo de 

1,5 metros no espaço que será utilizado para a circulação do cavalo. 

 

Modo correto para execução MANEABILIDADE: 

O cavalo deve entrar no obstáculo a galope ou a passo (dependendo da 

competição obedecendo o regulamento), dar a volta e sair. Eventualmente poderá ser 

solicitado pelo armador de percurso que sejam feitas duas passagens (uma em cada 

sentido), em um mesmo percurso.  

* O exercício poderá ser executado em qualquer outro andamento, porém sua 

pontuação será reduzida pelos juízes (Provas Completas).  

 

Pontos a observar: 

 Se o cavaleiro derrubar qualquer parte do obstáculo, o Júri deverá atribuir 

uma nota baixa. 

 Se o conjunto saltar para fora do cercado deverá retornar a entrada e reiniciar 

a execução do obstáculo. Se isso não ocorrer o juiz deverá avaliar como exercício não 

executado. 

 Se o conjunto cruzar o limite deste obstáculo sem antes ser executado ou 

desenhar o exercício de forma errada receberá nota (0) Zero. 

 



Obstáculo para todos os 

Níveis com particularidades 



Redil 
  

PENALIZAÇÕES - Fase de Velocidade; 
 

Derrubar parte do obstáculo = 10 segundos (cada elemento) 

SOMADOS NO TEMPO FINAL DO CONCORRENTE 

Executar obstáculo duas vezes no mesmo sentido sem correção 

= 60 segundos SOMADOS NO TEMPO FINAL DO 

CONCORRENTE 

Não cumprir o obstáculo = 60 segundos SOMADOS NO 

TEMPO FINAL DO CONCORRENTE 

Saída completa do cavalo para fora do redil sem correção do 

exercício (refazer) = 60 segundos SOMADOS NO TEMPO FINAL DO 

CONCORRENTE 

Saída parcial  do cavalo para fora do redil de uma a três patas 

sem cometer nenhum derrube = SEM PENALIZAÇÃO. 

Cruzar o limite deste obstáculo sem antes ser executado = 60 

segundos SOMADOS NO TEMPO FINAL DO CONCORRENTE  

 



Salto sobre Fardo de Feno,  

Vara ou “X” 

O obstáculo consiste em 4 fardos de feno, uma vara ou duas varas 

formando um "X" colocados diretamente sobre o chão da pista, entre 

dois anteparos. O cavalo deve chegar ao obstáculo e saltá-lo com 

franqueza e naturalidade. 

 

         Pontos a Observar: 

Se um cavalo não transpuser o obstáculo com desenvoltura e fluidez, o 

Júri deverá atribuir uma nota baixa (Provas Completas). 

Se o conjunto cruzar o limite deste obstáculo sem antes ser executado 

ou desenhar o exercício de forma errada receberá nota (0) Zero.  



Obstáculo para todos os Níveis 

com particularidades 



Salto sobre Fardo de Feno,  

Vara ou “X” 
  

PENALIZAÇÕES - Fase de Velocidade; 
 

Derrubar bola de tênis = 5 segundos (cada) SOMADOS NO 

TEMPO FINAL DO CONCORRENTE 

Derrubar anteparo ou paraflanco de sustentação do obstáculo 

= 10 segundos (cada) SOMADOS NO TEMPO FINAL DO 

CONCORRENTE 

Derrubar vara ou testeira = 10 segundos SOMADOS NO 

TEMPO FINAL DO CONCORRENTE 

Não cumprir o obstáculo = 60 segundos SOMADOS NO 

TEMPO FINAL DO CONCORRENTE 

Errar o traçado sem correção (saltar contra indicação das 

bandeiras) = 60 segundos SOMADOS NO TEMPO FINAL DO 

CONCORRENTE 

Cruzar o limite deste obstáculo sem antes ser executado = 60 

segundos SOMADOS NO TEMPO FINAL DO CONCORRENTE  

 



Retirar uma vara de um tambor  
O obstáculo consiste em um tambor contendo uma vara de 2 a 3 metros de comprimento, 

feita de material leve (bambu, madeira balsa ou alumínio).  

 

Modo correto para execução MANEABILIDADE: 

O cavaleiro deve aproximar-se do tambor a galope, trote ou marcha (dependendo da 

competição segundo regulamento) e retirar a vara, podendo fazê-lo diretamente, ou circundando o 

tambor. 

O exercício poderá ser feito a galope e passo dependendo da competição segundo 

regulamento. 

*O exercício poderá ser executado em qualquer outro andamento (que não esteja 

especificado em regulamento), porém sua pontuação (e faltas no caso de Tempo Ideal) será reduzida 

pelos juízes. 

 

Pontos a observar: 

Se o cavalo hesitar ou mudar de andamento (cair ao passo ou trote por exemplo) durante a 

execução do exercício, o Júri deverá atribuir uma nota baixa (Provas Completas). 

Se o cavalo derrubar o tambor, o Júri deverá atribuir uma nota baixa. 

Se o cavalo derrubar o tambor antes de pegar a vara, o Júri deverá atribuir uma nota baixa. 

Para este caso o juiz deverá solicitar ao auxiliar de pista que recomponha o obstáculo para que o 

conjunto possa refazê-lo.  

Se o cavaleiro, após pegar a vara, derrubá-la no chão, deverá descer do cavalo para recolhê-

la, montar e continuar sua pista. Se não o fizer, poderá solicitar ao auxiliar de pista que a pegue 

portanto sua nota será baixa. 

Se o conjunto cruzar o limite deste obstáculo sem antes ser executado receberá nota (0) 

Zero.  



Obstáculo para todos os 

Níveis 

 



Retirar uma vara de um tambor 

  

PENALIZAÇÕES - Fase de Velocidade; 
 

Derrubar o tambor = 10 segundos  SOMADOS NO TEMPO 

FINAL DO CONCORRENTE 

Derrubar o tambor antes de pegar a vara = 60 segundos 

SOMADOS NO TEMPO FINAL DO CONCORRENTE 

Não retirar a vara = 60 segundos SOMADOS NO TEMPO 

FINAL DO CONCORRENTE 

Derrubar a vara no chão e não recuperá-la = 60 segundos 

SOMADOS NO TEMPO FINAL DO CONCORRENTE 

Não cumprir o obstáculo = 60 segundos SOMADOS NO 

TEMPO FINAL DO CONCORRENTE 

Cruzar o limite deste obstáculo sem antes ser executado = 60 

segundos SOMADOS NO TEMPO FINAL DO CONCORRENTE  



Depositar a vara no tambor  

Este obstáculo deve ser classificado em moldes idênticos ao obstáculo 

anterior, havendo apenas a diferença de a vara ter que ser colocada no tambor. 

 

Pontos a observar: 

Se o cavaleiro, após depositar a vara, a mesma bater no fundo ou em 

qualquer lugar do tambor e cair para fora, ele deve descer do cavalo, recolher a 

vara e montar. Quando o cavaleiro estiver montado em seu animal deverá 

depositar a vara. Se não o fizer poderá solicitar ao auxiliar de pista que a pegue 

portanto sua nota será baixa. 

Se o cavalo derrubar o tambor sem antes colocar a vara, o Júri deverá 

atribuir uma nota baixa. Para este caso o juiz deverá solicitar ao auxiliar de pista 

que recomponha o obstáculo para que o conjunto possa refazê-lo.  

Se o conjunto derrubar o tambor na saída do obstáculo desde que o 

mesmo tenha sido concluído (vara colocada corretamente no tambor) o júri deverá 

atribuir nota baixa. 

Se o conjunto cruzar o limite deste obstáculo sem antes ser executado 

receberá nota (0) Zero.  



Obstáculo para todos os 

Níveis 

 



Depositar a vara no tambor 

  

PENALIZAÇÕES - Fase de Velocidade; 

 
Derrubar o tambor = 10 segundos SOMADOS NO TEMPO 

FINAL DO CONCORRENTE 

Derrubar o tambor antes de depositar a vara = 60 segundos 

SOMADOS NO TEMPO FINAL DO CONCORRENTE 

Não cumprir o obstáculo = 60 segundos SOMADOS NO 

TEMPO FINAL DO CONCORRENTE 

OBS: se o concorrente derrubar a vara, ele deve apear, apanhá-

la, e voltar a montar com a vara na mão, para depois depositá-la 

novamente no tambor e continuar o percurso. Desse modo, não terá 

penalização.  

O mesmo deverá ser feito se a vara cair entre os exercícios que 

incluem a mesma. Se a vara não permanecer no tambor o conjunto será 

penalizado com 60 segundos SOMADOS AO SEU TEMPO. 

Se o conjunto derrubar o tambor antes ou depois de depositar a 

vara terá 60 segundos SOMADOS AO SEU TEMPO FINAL. 

Cruzar o limite deste obstáculo sem antes ser executado = 60 

segundos SOMADOS NO TEMPO FINAL DO CONCORRENTE  



Com a vara “coletar” uma argola de uma base 
colocada a uma altura variável 

Uma ou mais bases com altura variável onde as argolas estarão apoiadas. 

As bases podem ser de madeira, metal ou similar desde que sejam firmes e não fixas. 

 

Modo correto para execução MANEABILIDADE: 

Com a extremidade da vara, a galope ou passo (dependendo da competição em que esteja 

participando conforme regulamento), o concorrente deve, de uma base que pode variar em altura de 

uma pista para outra, “coletar” uma argola de diâmetro variado (12 a 15cm). A mesma pista pode conter 

até três bases de alturas diferentes. A base poderá ter várias formas.   

*O exercício poderá ser executado em qualquer outro andamento (que não esteja 

especificado em regulamento), porém sua pontuação (e faltas no caso de Tempo Ideal) será reduzida 

pelos juízes. 

 

Pontos a observar: 

Se o cavalo hesitar ou mudar de andamento durante a execução do exercício, o Júri deverá 

atribuir uma nota baixa (Provas Completas). 

Se o cavaleiro bater com a vara no suporte ou em qualquer outra parte do obstáculo, mesmo 

que colete a argola, o Júri deverá atribuir uma nota baixa ou 1 Ponto de Falta nas provas de Tempo Ideal. 

Se o cavalo derrubar qualquer um dos suportes, o Júri deverá atribuir uma nota baixa ou 1 

Ponto de Falta nas provas de Tempo Ideal. 

Se o cavaleiro derrubar a vara no chão, deverá descer do cavalo para recolhê-la, montar e 

continuar sua pista. Se não o fizer, poderá solicitar ao auxiliar de pista que a pegue portanto sua nota 

será mais baixa ou 1 Ponto de Falta nas provas de Tempo Ideal . 

Se o conjunto cruzar o limite deste obstáculo sem antes ser executado receberá nota (0) Zero 

ou 4 Pontos de Falta nas provas de tempo Ideal. 

Os exercícios 14, 15 e 16 podem ser classificados como um só sendo obrigatória essa 

característica nas reprises de nível I.  
 



Obstáculo para todos os 

Níveis 

 



Com a vara “coletar” uma argola de uma base 
colocada a uma altura variável 

  

PENALIZAÇÕES e BONIFICAÇÕES 

Fase de Velocidade; 

 
Derrubar a base = 10 segundos  SOMADOS NO TEMPO 

FINAL DO CONCORRENTE 

Não cumprir o obstáculo = 60 segundos SOMADOS NO 

TEMPO FINAL DO CONCORRENTE 

 “Coletar” a argola e colocar no tambor = 10 segundos (por 

argola) de BONIFICAÇÃO DESCONTADOS DO TEMPO 

Se o concorrente, após “Coletar” a argola, deixá-la cair não será 

bonificado. 

Se o concorrente “coletar” a argola e derrubar a base, não será 

bonificado nem penalizado 

Cruzar o limite deste obstáculo sem antes ser executado = 60 

segundos SOMADOS NO TEMPO FINAL DO CONCORRENTE  



Sineta no fim do corredor 
O obstáculo consiste em:  

 

Duas travessas com comprimento de 2 a 4 metros, apoiadas 

em dois suportes com no máximo 30 centímetros de altura e 

apoiadas no piso sem fixação, separadas por 1,20 metros, 

constituindo um corredor.  

Uma sineta situada no fim do corredor, fixada em um 

anteparo a cerca de 2 metros de altura posicionada no centro ou a 

direita do corredor.  

 

Modo correto para execução MANEABILIDADE: 

O cavalo aproxima-se do corredor a galope, trote/marcha 

dependendo da competição segundo regulamento, entra e avança até 

ao final. Chegando ao final do corredor deve ser executado um alto 

seguido de imobilidade. O cavaleiro toca a sineta e sai do corredor 

em recuo até que os anteriores ultrapassem a linha de entrada. Em 

casos especiais poderá ocorrer o toque da sineta sem o recuo. Nesses 

casos os competidores deverão ser informados no programa da 

etapa.  

A saída para o próximo obstáculo deve ser a galope, 

trote/marcha conforme regulamento da competição. 



Sineta no fim do corredor 
Pontos a observar: 

Se o cavalo derrubar qualquer parte do obstáculo, o Júri 

deverá atribuir uma nota baixa ou 1 Ponto por peça nas provas de 

Tempo Ideal. 

Se o cavaleiro não tocar a sineta, o Júri deverá atribuir uma 

nota baixa ou 4 Pontos nas provas de Tempo Ideal. 

Se o cavalo não mantiver a imobilidade enquanto o cavaleiro 

toca a sineta, o júri deverá atribuir nota baixa ou 1 Ponto nas provas 

de Tempo Ideal. 

Se o conjunto cruzar o limite deste obstáculo sem antes ser 

executado receberá nota (0) Zero ou 4 Pontos nas provas de Tempo 

Ideal. 
 

 



Obstáculo para “todos”os Níveis 

com particularidades 



Sineta no final do corredor 
  

PENALIZAÇÕES - Fase de Velocidade; 
 

Derrubar bola de tênis = 5 segundos (cada) SOMADOS NO TEMPO 

FINAL DO CONCORRENTE 

Derrubar vara do corredor, anteparo ou baliza com as bandeiras = 10 

segundos (cada) SOMADOS NO TEMPO FINAL DO CONCORRENTE 

Derrubar suporte do sino = 10 segundos SOMADOS NO TEMPO 

FINAL DO CONCORRENTE 

Derrubar suporte do sino sem antes tocar o sino = 60 segundos 

SOMADOS NO TEMPO FINAL DO CONCORRENTE 

Não tocar a sineta = 60 segundos SOMADOS NO TEMPO FINAL DO 

CONCORRENTE 

Não cumprir o obstáculo = 60 segundos SOMADOS NO TEMPO 

FINAL DO CONCORRENTE 

Não recuar até limite de termino do obstáculo = 60 segundos 

SOMADOS NO TEMPO FINAL DO CONCORRENTE (salvo categorias que 

não exigem recuo) 

Cruzar o limite deste obstáculo sem antes ser executado = 60 segundos 

SOMADOS NO TEMPO FINAL DO CONCORRENTE  



Ponte 

O obstáculo consiste em uma ponte de madeira que tem de ser atravessada 

ao passo. O obstáculo deve ter pelo menos três metros de comprimento, 1,50 metros 

de largura e, no máximo, 20 centímetros de altura. Eventualmente poderão ser feitas 

duas passagens (uma em cada sentido), em um mesmo percurso. O piso não deve ser 

escorregadio. O obstáculo deverá ser construído com um material bastante sólido e de 

forma que não constitua perigo nem para o cavalo nem para o cavaleiro.  

• O exercício poderá ser executado em qualquer outro andamento porém sua 

pontuação será reduzida pelos juízes e, no caso das competições de Tempo Ideal soma 

de 1 Ponto de falta. 

 

Pontos a observar:  

 

Se um cavalo não transpuser o obstáculo com desenvoltura e fluidez, o Júri 

deverá atribuir uma nota baixa (Provas Completas). 

 

Se o conjunto cruzar o limite deste obstáculo sem antes ser executado ou 

desenhar o exercício de forma errada receberá nota (0) Zero ou 4 Pontos de Falta nas 

provas de Tempo Ideal. 

 



Obstáculo para todos os Níveis 



Ponte 

  

PENALIZAÇÕES - Fase de Velocidade; 
 

O obstáculo deve ser transposto o mais rápido possível, em 

qualquer andamento. 

Não cumprir o obstáculo = 60 segundos SOMADOS NO 

TEMPO FINAL DO CONCORRENTE 

Errar o traçado sem correção (atravessar contra indicação das 

bandeiras) = 60 segundos SOMADOS NO TEMPO FINAL DO 

CONCORRENTE 

Cruzar o limite deste obstáculo sem antes ser executado = 60 

segundos SOMADOS NO TEMPO FINAL DO CONCORRENTE 

 



Jarra D água 
Este obstáculo consiste em uma mesa de cerca de 1 metro de altura, sobre o qual deve 

estar uma jarra com água.  

 

Modo correto para execução MANEABILIDADE: 

O conjunto deverá aproximar-se do obstáculo a galope ou a trote/marcha (dependendo 

da competição que esteja participando conforme regulamento das mesmas) e efetuar uma 

transição ao passo. O cavalo aproxima-se de frente e se posiciona paralelamente à mesa, com a 

uma das mãos o cavaleiro levanta a jarra d'água acima da cabeça. Para finalizar o cavaleiro retorna 

com a jarra d'água ao local de origem. O conjunto sai ao passo, efetua nova transição para o 

galope, trote/marcha para que o obstáculo seja considerado concluído.  

• O exercício poderá ser executado em qualquer outro andamento, porém sua pontuação 

será reduzida pelos juízes (Prova Completa).  

  

Pontos a observar: 

Se o cavalo não mantiver a imobilidade durante a execução do exercício, o Júri deverá 

atribuir uma nota baixa ou 1 Ponto de falta nas provas de Tempo Ideal. 

Se a Jarra tombar ao ser recolocada na mesa, o Júri deverá atribuir uma nota baixa 

(Prova Completa), no caso das provas de Tempo Ideal o conjunto deve posicionar a Jarra conforme 

encontrado, se deixar caída receberá 1 Ponto de falta. 

Se o cavalo chocar-se contra a mesa, derrubando a jarra ou a própria mesa, o Júri 

deverá atribuir uma nota baixa ou 4 Pontos nas provas de Tempo Ideal. 

É permitido que o cavaleiro derrame água da jarra durante a execução do obstáculo 

para demonstrar a confiança e imobilidade do animal. 

Se, ao derramar a água, o animal demonstrar qualquer reação a nota do conjunto deverá 

ser baixa (Prova Completa). 

Se o conjunto cruzar o limite deste obstáculo sem antes ser executado receberá nota (0) 

Zero ou 4 Pontos de falta nas provas de Tempo Ideal.  

 



Obstáculo para todos os 

Níveis 



Jarra D água 

  

      PENALIZAÇÕES - Fase de Velocidade; 

 
Obstáculo não deve ser utilizado na fase de velocidade 



O obstáculo consiste em um tronco ou vara (máximo 15cm de diâmetro) de 

aproximadamente 4 metros, apoiado sobre anteparos a 5 centímetros do chão.  

 

Modo correto para execução MANEABILIDADE: 

O cavalo deve aproximar-se do obstáculo (pelo seu lado direito ou esquerdo, 

de acordo com o desenho da pista), posicionando-se perpendicularmente ao tronco. 

O obstáculo deve ser transposto ao passo, em cessão a perna, apoio ou a Galope 

(verificar particularidade de Nível no regulamento da competição em que está 

participando), ficando o tronco ou vara entre os posteriores e os anteriores do animal, 

sem no entanto ser tocado. Pode ser feito com mais de uma vara separadas, ou 

formando uma seqüência, com ângulos em “L” ou em “Z” (a partir do Nível III das 

Provas Completas detalhado no final deste manual). 

 

Pontos a observar: 

Se o cavalo tocar ou derrubar a vara, o Júri deverá atribuir uma nota baixa 

ou 1 Ponto de falta nas provas de Tempo Ideal. 

O cavalo deve manter os posteriores de um lado e os anteriores do outro 

lado da vara. Se passar quaisquer de seus quatro apoios para o lado oposto da vara, 

mesmo que por apenas uma passada, o júri atribuirá nota baixa (Prova Completa). 

Se o conjunto cruzar o limite deste obstáculo sem antes ser executado ou a 

não execução do mesmo receberá nota (0) Zero ou 4 Pontos de falta nas provas de 

Tempo Ideal. 

Passos laterais sobre um tronco ou vara 



Obstáculo para todos os Níveis 

com particularidades 



Passos laterais sobre um tronco ou vara 

  

PENALIZAÇÕES - Fase de Velocidade; 
 

Derrubar bola de tênis = 5 segundos (cada) SOMADOS NO 

TEMPO FINAL DO CONCORRENTE 

Tombar tronco ou vara = 10 segundos (cada)  SOMADOS NO 

TEMPO FINAL DO CONCORRENTE 

Não cumprir o obstáculo = 60 segundos SOMADOS NO 

TEMPO FINAL DO CONCORRENTE 

No caso do exercício em “L” ou “Z”, mesmo que o conjunto 

tenha derrubado uma das partes do obstáculo o mesmo deverá 

continuar até o final, se não o fizer, terá 60 segundos SOMADOS NO 

TEMPO FINAL DO CONCORRENTE. No caso do derrube total do 

obstáculo, será permitido ao conjunto seguir  ao obstáculo seguinte 

permanecendo as penalizações acima mencionadas. 

Cruzar o limite deste obstáculo sem antes ser executado = 60 

segundos SOMADOS NO TEMPO FINAL DO CONCORRENTE  



LISTA DE OBSTÁCULOS 

NÍVEL II 
(OBSTÁCULOS EXIBIDOS DAQUI EM DIANTE SOMENTE 

UTILIZADOS EM PROVAS COMPLETAS) 

•Porteira ou modelo corda;  

•Redil um lado; 

•Salto (Fardo de feno, vara, testeira, tronco ou, obstáculo rústico com  

altura máxima de 0,40cm); 

•Retirar vara; 

•Coletar argolas de 12 a 15 cm de diâmetro; 

•Depositar vara; 

•Sineta no final do corredor (com recuo);  

•Ponte; 

•Passo Lateral Simples (uma vara no chão); 

•Baliza em Linha (mudança de pé simples ou no ar); 

•2 Tambores (mudança de pé simples ou no ar); 

•Jarra de água  



Oito entre Tambores 
  

Modo correto para execução “MANEABILIDADE”: 

 

O obstáculo consiste em dois tambores dispostos a 3 metros do centro do tambor. 

O cavalo deverá entrar a galope entre os tambores efetuando uma volta de cerca de 3 metros 

de diâmetro em volta do tambor da direita. Ao terminar a volta, passando pelo ponto médio, 

efetua uma mudança de pé simples ou no ar (Obrigatório para os Níveis III e IV) e inicia o 

círculo para a mão esquerda em volta do tambor da esquerda. Ao terminar o círculo para a 

mão esquerda, volta a passar pelo centro dos tambores.  

* O exercício poderá ser executado ao passo ou em qualquer outro andamento 

porém sua pontuação será reduzida pelos juízes.  

           

Pontos a observar:  

  A mudança de pé deverá coincidir com o ponto médio entre os tambores, 

devendo o Júri atribuir nota baixa se isto não ocorrer.  

  Se o cavaleiro não efetuar a mudança de pé, o Júri deverá atribuir uma nota 

baixa. 

  Se o cavalo derrubar qualquer parte do obstáculo, o Júri deverá atribuir uma nota 

baixa. 

 Se o conjunto cruzar o limite deste obstáculo sem antes ser executado ou 

desenhar o exercício de forma errada receberá nota (0) Zero. 

 



Obstáculo para os Níveis “II, III e 

IV” com particularidades 



Oito entre Tambores 

  

PENALIZAÇÕES - Fase de Velocidade; 

 
Derrubar tambor = 10 segundos (cada) SOMADOS NO 

TEMPO FINAL DO CONCORRENTE 

Errar o traçado sem correção = 60 segundos SOMADOS NO 

TEMPO FINAL DO CONCORRENTE 

Não cumprir o obstáculo = 60 segundos SOMADOS NO 

TEMPO FINAL DO CONCORRENTE 

Cruzar o limite deste obstáculo sem antes ser executado = 60 

segundos SOMADOS NO TEMPO FINAL DO CONCORRENTE 

 



Baliza 
O obstáculo é composto por um mínino de quatro e máximo de seis balizas de 2 metros 

de altura, de madeira, metal ou similar, apoiadas por uma base exterior e não fixadas ao chão, em 

linha reta a uma distância de 6 metros entre elas.  

 

Modo correto para execução MANEABILIDADE: 

O obstáculo deve ser executado com entrada a galope. A cada mudança de direção 

efetua uma mudança de pé simples ou no ar (Obrigatório para os Níveis III e IV) , sendo que 

o cavaleiro deverá estar galopando na mão correta para cada curva do percurso. As mudanças de pé 

deverão ser efetuadas no ponto médio entre as balizas. 

• O exercício poderá ser executado em qualquer outro andamento, porém sua pontuação 

será reduzida pelos juízes. 

 

Pontos a observar: 

    A mudança de pé deverá coincidir com o ponto central das  balizas, devendo o Júri atribuir 

nota mais baixa se isto não ocorrer.  

 
 

      Se o cavaleiro não efetuar a mudança de pé, o Júri deverá atribuir uma nota baixa. 

      Se o cavaleiro derrubar uma ou mais balizas, o Júri deverá atribuir uma nota baixa. 

      Se o conjunto cruzar o limite deste obstáculo sem antes ser executado ou desenhar  

o exercício de forma errada receberá nota (0) Zero. 

 



Obstáculo para os Níveis “II, III e IV” 

com particularidades 



Baliza 

  

PENALIZAÇÕES - Fase de Velocidade; 
 

Derrubar baliza = 10 segundos (cada) SOMADOS NO TEMPO 

FINAL DO CONCORRENTE 

Errar o traçado sem correção = 60 segundos SOMADOS NO 

TEMPO FINAL DO CONCORRENTE 

Não cumprir o obstáculo = 60 segundos SOMADOS NO TEMPO 

FINAL DO CONCORRENTE 

Cruzar o limite deste obstáculo sem antes ser executado = 60 

segundos SOMADOS NO TEMPO FINAL DO CONCORRENTE  

 



LISTA DE OBSTÁCULOS 

NÍVEIS III e IV 
 

 Porteira ou modelo corda;  

 Redil um ou dois lados; 

 Salto (Fardo de feno ou vara, testeira, tronco, obstáculo rústico com 
altura máxima de 0,40cm); 

 Retirar vara; 

 Coletar argolas de 12 a 15 cm de diâmetro; 

 Depositar vara; 

 Sineta no final do corredor; 

 Recuar em um trajeto em “L ou Z”; 

 Ponte; 

 Passo Lateral; 

 Baliza em Linha (mudança de pé no ar); 

 Baliza em Paralelo; 

 2 e 3 Tambores (mudança de pé no ar); 

 Jarra de água; 

 Apear; 

 Vala com água. 



Trevo ou Coração entre Tambores 

(Três Tambores) 
 

Modo correto para execução MANEABILIDADE: 
 

O obstáculo consiste em três tambores colocados nos três ângulos de um triângulo equilátero de 3 metros de 

lado, medido a partir do centro dos tambores. O cavalo deverá entrar a galope entre os tambores (1 e 3) pelo lado 

indicado no mapa do percurso, efetuando uma volta de cerca de 3 metros de diâmetro em volta do tambor da 

direita (1). Ao terminar a volta, passando pelo ponto médio, dirige-se ao tambor seguinte (2) efetuando uma 

mudança de pé no ar sobre a linha imaginária que une os dois tambores, contornando-o. Em seguida dirige-se ao 

último tambor (3), executando nova mudança de pé no ar na linha imaginária que une os tambores (2 e 3), dando 

depois uma volta completa neste último e saindo pelo mesmo ponto por onde iniciou o exercício. O obstáculo tem 

como objetivo evidenciar a maneabilidade e a capacidade de circular em espaços estreitos, mantendo a impulsão e 

a cadência do galope.  

• O exercício poderá ser executado ao passo ou em qualquer outro andamento porém sua pontuação será 

reduzida pelos juízes.  

 

Pontos a observar: 

 A mudança de pé deverá coincidir com o ponto médio entre os tambores, devendo o Júri atribuir nota baixa 

se isto não ocorrer.  

 Se o cavaleiro não efetuar a mudança de pé, o Júri deverá atribuir uma nota baixa. 

 Se o cavalo derrubar qualquer parte do obstáculo, o Júri deverá atribuir uma nota baixa. 

 Se o conjunto cruzar o limite deste obstáculo sem antes ser executado ou desenhar o exercício de forma 

errada receberá nota (0) Zero. 

 



Obstáculo para os Níveis III e IV 



Trevo ou Coração entre Tambores 

(Três Tambores) 

 

PENALIZAÇÕES - Fase de Velocidade;  

 
Derrubar tambor = 10 segundos (cada) SOMADOS NO TEMPO FINAL DO 

CONCORRENTE 

Errar o traçado sem correção = 60 segundos SOMADOS NO TEMPO 

FINAL DO CONCORRENTE 

Não cumprir o obstáculo = 60 segundos SOMADOS NO TEMPO FINAL 

DO CONCORRENTE 

Cruzar o limite deste obstáculo sem antes ser executado = 60 segundos 

SOMADOS NO TEMPO FINAL DO CONCORRENTE  



Baliza em Recuo 

O obstáculo é composto por 3 ou 5 balizas de 2 metros de altura, de madeira, metal ou similar, 

apoiadas por uma base exterior e não fixadas ao chão, em linha reta a uma distância de 6 metros 

entre elas. No final da linha de baliza encontra-se um copo apoiado em sua extremidade.  

 

Modo correto para execução MANEABILIDADE: 

O obstáculo deve ser executado com a passagem do cavaleiro pelas balizas a galope (nos 

mesmos moldes do exercício nº. 4 deste regulamento). O cavaleiro deve retirar o copo da 

extremidade da baliza e voltar recuando entre as mesmas obedecendo o principio das 

bandeirinhas de sinalização de entrada e saída do obstáculo deixando o copo fixado no final da 

linha portanto na última baliza.  

 

Pontos a observar: 

•Se o cavaleiro derrubar uma ou mais balizas, o Júri deverá atribuir uma nota baixa. 

•Se o cavaleiro não pegar o copo ou porventura não conseguir depositar o copo deverá ser 

atribuída nota de exercício não executado (0) Zero. 

•Se o conjunto cruzar o limite deste obstáculo sem antes ser executado ou desenhar o exercício 

de forma errada receberá nota (0) Zero.  



Obstáculo para os Níveis III e IV 



Baliza em Recuo 

  

PENALIZAÇÕES - Fase de Velocidade; 

 

Derrubar baliza = 10 segundos (cada) SOMADOS NO TEMPO FINAL DO 

CONCORRENTE 

Não cumprir o obstáculo = 60 segundos SOMADOS NO TEMPO FINAL DO 

CONCORRENTE 

Não retirar ou colocar o copo = 60 segundos SOMADOS NO TEMPO FINAL 

DO CONCORRENTE 

Derrubar o copo e não  apear, recuperar o copo, montar e colocar na saída = 60 

segundos SOMADOS NO TEMPO FINAL DO CONCORRENTE 

Derrubar a baliza de apoio do copo sem antes retirá-lo =  60 segundos 

SOMADOS NO TEMPO FINAL DO CONCORRENTE 

Derrubar a baliza para depósito do copo sem antes depositá-lo = 60 segundos 

SOMADOS NO TEMPO FINAL DO CONCORRENTE 

Errar o traçado sem correção = 60 segundos SOMADOS NO TEMPO FINAL 

DO CONCORRENTE 

Cruzar o limite deste obstáculo sem antes ser executado = 60 segundos 

SOMADOS NO TEMPO FINAL DO CONCORRENTE  

 



Baliza em Paralelo 

 

 

O obstáculo consiste em sete balizas de 2 metros de altura, de madeira, metal ou similar, apoiadas 

numa base exterior e não fixadas ao chão, dispostas em duas filas paralelas com uma distância de 6 metros 

entre as filas. Uma fila tem quatro balizas (nº1, nº3, nº5, nº7) com uma distância entre elas de 6 metros. A outra 

fila tem três balizas (nº2, nº4, nº6) com uma distância entre elas de 6 metros. A baliza nº2 será colocada entre a 

baliza nº1 e a nº3, num ponto médio entre estas duas balizas. A baliza nº4 encontra-se colocada no ponto 

médio das balizas nº3 e nº5. A baliza nº6 será colocada no ponto médio entre as balizas nº5 e nº7.  

 

Modo correto para execução MANEABILIDADE: 

O obstáculo deve ser executado com entrada a galope. A cada mudança de direção deverá 

corresponder uma mudança de pé no ar, sendo que o cavaleiro deverá estar galopando na mão correta para 

cada curva do percurso. As mudanças de pé deverão ser efetuadas no ponto médio entre as balizas. 

O cavalo efetua a galope meias voltas ao redor das balizas, na ordem indicada pelo número de 

cada baliza (nº1, nº2, nº3, nº4, nº5, nº6, nº7) e no sentido indicado pelo mapa do percurso, devendo as 

mudanças de pé no ar ser efetuadas no ponto médio entre as duas fileiras de balizas. 

*O exercício poderá ser executado em qualquer andamento, porém sua pontuação será reduzida 

pelos juízes. 

 

Pontos a observar: 

 A mudança de pé deverá coincidir com o ponto médio entre as duas fileiras de balizas, devendo o 

Júri atribuir nota mais baixa se isto não ocorrer.  

 Se o cavaleiro não efetuar a mudança de pé, o Júri deverá atribuir uma nota baixa. 

 Se o cavaleiro derrubar uma ou mais balizas, o Júri deverá atribuir uma nota baixa. 

 Se o conjunto cruzar o limite deste obstáculo sem antes ser executado ou desenhar o exercício de 

forma errada receberá nota (0) Zero. 

 



Baliza em Paralelo 



Obstáculo para o Nível  IV 



Baliza em Paralelo 

  

PENALIZAÇÕES - Fase de Velocidade; 

 

Derrubar baliza = 10 segundos (cada) SOMADOS NO TEMPO FINAL 

DO CONCORRENTE 

Errar o traçado sem correção = 60 segundos SOMADOS NO TEMPO 

FINAL DO CONCORRENTE 

Não cumprir o obstáculo = 60 segundos SOMADOS NO TEMPO 

FINAL DO CONCORRENTE 

Cruzar o limite deste obstáculo sem antes ser executado = 60 segundos 

SOMADOS NO TEMPO FINAL DO CONCORRENTE  

 



Este obstáculo pode ter duas variantes: 

Um corredor em forma de “L ou Z”, com dois segmentos formados 

cada um por duas travessas com um comprimento de cerca de 4 metros, 

apoiadas em dois suportes de no máximo 30 centímetros de altura não fixadas 

na terra, separadas por 1,20 metros, constituindo um corredor.  

Existem duas opções para a montagem deste obstáculo: 

a. Uma sineta situada no fim do corredor, fixada em um anteparo a 

cerca de 2 metros de altura posicionada no centro ou a direita do corredor.  

b. Um copo emborcado numa baliza de aproximadamente 1,60 

metros no final do corredor. 

 

Modo correto para execução MANEABILIDADE: 

O cavalo aproxima-se do corredor a galope, entra e avança até ao 

final. Chegando ao final do corredor deve ser executado um alto seguido de 

imobilidade. O cavaleiro toca a sineta ou retira o copo e sai do corredor em 

recuo até que os anteriores ultrapassem a linha de entrada. 

No caso especifico do copo o cavaleiro deve depositar o mesmo na 

baliza a sua direita no final do recuo.  

 

Sineta ou Copo no final de um 

corredor em “L ou em Z” 



                          Pontos a observar: 

 

Se o cavalo derrubar qualquer parte do obstáculo, o Júri 

deverá atribuir uma nota baixa. 

Se o cavaleiro não tocar a sineta ou não retirar e recolocar o 

copo no local determinado, o Júri deverá atribuir uma nota baixa. 

Se o cavalo não mantiver a imobilidade enquanto o cavaleiro 

toca a sineta ou retira e recoloca o copo, o Júri deverá atribuir uma 

nota baixa. 

Se o conjunto cruzar o limite deste obstáculo sem antes ser 

executado receberá nota (0) Zero. 
 

 

Sineta ou Copo no final de um 

corredor em “L ou em Z” 

 



Obstáculo para os Níveis “III e IV” 



Sineta ou Copo no final de um 

corredor em “L ou em Z” 

 
  

PENALIZAÇÕES - Fase de Velocidade; 

 
Derrubar bola de tênis = 5 segundos (cada) SOMADOS NO TEMPO 

FINAL DO CONCORRENTE 

Derrubar vara do corredor, baliza com bandeiras ou anteparo = 10 

segundos (cada)  

Não tocar a sineta = 60 segundos SOMADOS NO TEMPO FINAL DO 

CONCORRENTE 

Derrubar suporte do sino sem antes tocar o sino = 60 segundos 

SOMADOS NO TEMPO FINAL DO CONCORRENTE 

Não colocar o copo na baliza de saída = 60 segundos SOMADOS NO 

TEMPO FINAL DO CONCORRENTE 

Não cumprir o obstáculo = 60 segundos SOMADOS NO TEMPO 

FINAL DO CONCORRENTE 

Não recuar até limite de termino do obstáculo = 60 segundos 

SOMADOS NO TEMPO FINAL DO CONCORRENTE  

Cruzar o limite deste obstáculo sem antes ser executado = 60 segundos 

SOMADOS NO TEMPO FINAL DO CONCORRENTE  



Passos laterais sobre um tronco  

ou vara em “L ou Z” 

 O obstáculo consiste em troncos ou varas (máximo 15cm de diâmetro) de aproximadamente 4 
metros, apoiado sobre anteparos a 5 centímetros do chão formando figuras de L ou Z.  

 

 Modo correto para execução MANEABILIDADE: 

 O cavalo deve aproximar-se do obstáculo (pelo seu lado direito ou esquerdo, de acordo com o 
desenho da pista), posicionando-se perpendicularmente ao tronco. O obstáculo deve ser transposto 
ao passo ou a Galope em Apoio ficando o tronco ou vara entre os posteriores e os anteriores do 
animal, sem no entanto ser tocado.  

 

 Pontos a observar: 

 

 Se o cavalo tocar ou derrubar a vara, o Júri deverá atribuir uma nota baixa.  

 Se o cavalo realizar o movimento em cedência o Júri deverá atribuir nota baixa; 

 O cavalo deve manter os posteriores de um lado e os anteriores do outro lado da vara. Se passar 
quaisquer de seus quatro apoios para o lado oposto da vara, mesmo que por apenas uma passada, 
o júri atribuirá nota baixa. 

 Se o conjunto cruzar o limite deste obstáculo sem antes ser executado ou a não execução do 
mesmo receberá nota (0) Zero. 

 



Passos laterais sobre um tronco  

ou vara em “L ou Z” 



Este exercício tem por objetivo verificar se o cavalo mantém a calma e imobilidade 

enquanto o cavaleiro apeia, solta as rédeas, circunda o cavalo ou se afasta cerca de 3 metros 

do mesmo, voltando a montar em local demarcado.   

 

Modo correto para execução MANEABILIDADE: 

O cavaleiro deve vir a galope e parar em um ponto determinado da pista. Assim 

que o cavalo permanecer imóvel o cavaleiro deve apear e circundar o cavalo, ou afastar-se 

cerca de 3 metros dele, largando as rédeas. Então, deve voltar para junto do cavalo, e tornar a 

montar. 

 

Pontos a observar: 

Se o cavalo reagir em qualquer momento durante a execução do exercício, seja se 

agitando ou não mantendo a imobilidade, o Júri deverá atribuir uma nota baixa. 

Se o cavalo, ao ser solto, fugir, o cavaleiro deverá buscá-lo, retornar ao local do 

exercício, e finalizar a seqüência. Se não o fizer, poderá solicitar ao auxiliar de pista ajuda, 

portanto sua nota será mais baixa. 

Se o cavaleiro não conseguir apear ou montar o cavalo, poderá solicitar ao auxiliar 

de pista ajuda, portanto sua nota será mais baixa. 

Se o conjunto cruzar o limite deste obstáculo sem antes ser executado receberá 

nota (0) Zero. 

 

Apear e Montar  

sem ajuda de terceiros 



Obstáculo para os Níveis “III e IV” 

 



Apear e montar sem ajuda de 

terceiros 

  

PENALIZAÇÕES - Fase de Velocidade; 

 
Obstáculo não deve ser utilizado na fase de velocidade 



Passar dentro de uma vala 

com água 

O cavalo deve atravessar uma vala com água podendo ser baseado no obstáculo "Rio" das 

provas de hipismo clássico ou semelhante. O obstáculo também pode ser fixo na pista de prova ou 

natural.  

 

Modo correto para execução MANEABILIDADE: 

Esse exercício deve ser realizado ao passo com franqueza e regularidade, de maneira a 

demonstrar que o cavalo está familiarizado com a passagem por dentro de água.  

 

Pontos a Observar: 

Se um cavalo não transpuser o obstáculo com desenvoltura e fluidez, o Júri deverá atribuir 

uma nota baixa. 

Se o cavalo apresentar qualquer reação ao exercício, o Júri deverá atribuir uma nota baixa. 

Se o conjunto cruzar o limite deste obstáculo sem antes ser executado receberá nota (0) 

Zero.  



Obstáculo para os Níveis “III e IV” 

 



Passar dentro de uma vala  

com água 

  

PENALIZAÇÕES - Fase de Velocidade; 

 
Não cumprir o obstáculo = 60 segundos SOMADOS NO TEMPO 

FINAL DO CONCORRENTE. 

Cruzar o limite deste obstáculo sem antes ser executado = 60 

segundos SOMADOS NO TEMPO FINAL DO CONCORRENTE 



Regras Gerais - Maneabilidade 

 

Obstáculos semelhantes 

          Poderão ocorrer competições com obstáculos rústicos ou naturais que sejam 

semelhantes ou baseados nos obstáculos deste regulamento. 

          Na ocorrência de tais competições, será obrigatório constar as características, 

particularidades e a maior quantidade de detalhes da execução de tais obstáculos no 

programa oficial da competição. 

          O sistema de julgamento será o mesmo descrito neste regulamento.  

 Os obstáculos da maneabilidade serão julgados, além da execução em 

si, de acordo com: 

Abordagem: maneira mais ou menos elaborada de abordar o obstáculo (se 

o cavaleiro optar por uma abordagem mais elaborada e for bem sucedido poderá 

ter uma nota mais alta, no caso de ser mal sucedido, será penalizado); 

Transição de andamentos (se houver); 

Confiança do cavalo no cavaleiro e vice-versa;  

Fluência na execução; 

Finalização: idem à abordagem. 

Erro na execução do obstáculo: O juiz atribuirá nota (0) zero ou 4 Pontos 

nas provas de Tempo Ideal, alertando o concorrente para o fato ao término da 

sua apresentação. 



Regras Gerais - Maneabilidade 

 Erro de percurso que não seja cruzar obstáculos: 

 

     EXEMPLO: 

     Abordar obstáculo que não esteja na seqüência. 

 O juiz avisará (toque do sino) o concorrente de seu erro para que o mesmo o 

corrija sendo penalizado com nota (0) zero ou 4 Pontos de falta nas provas de Tempo Ideal 

no obstáculo onde ocorreu o erro. O concorrente poderá corrigir o percurso e terminar a 

pista normalmente recebendo as devidas notas nos demais obstáculos. 

 

Cruzar obstáculo antes do mesmo ser executado: 

 O juiz atribuirá nota (0) zero ou 4 Pontos de falta nas provas de Tempo Ideal , 

alertando o concorrente para o fato ao término da sua apresentação. 

 

Se o concorrente de (Nível IV) trocar a mão durante a apresentação da sua pista será 

penalizado com nota (0) Zero no obstáculo que assim o fizer. 

 

    EXEMPLO: 

 Os concorrentes de (Nível IV) devem usar sempre a mesma mão para tocar os 

obstáculos durante TODA a apresentação. A mão que tocará o primeiro obstáculo fica 

sendo a de uso obrigatório para toda a apresentação. Cada obstáculo tocado com a outra 

mão deverá ser penalizado com (0) zero pontos. 



Observações - Velocidade 

É sabido que existem vários motivos dentro de um mesmo obstáculo que 

causam penalizações. 

 

Fica estabelecido que: 

O máximo de penalização aplicado para cada obstáculo é de 60 segundos; 

Se o concorrente perceber que foi punido com uma penalização de 60 

segundos terá autorização para seguir para o próximo obstáculo; 

Na fase de velocidade é obrigatório a execução de metade do número de 

obstáculos mais um que compõem o percurso. Se esse número mínimo 

não for cumprido o conjunto fica sem aproveitamento técnico na fase.  
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