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CAPÍTULO I - PREMIAÇÃO 

 

Seção I - RANKING 1,30 E 1,40 – CAMPEÃO GERAL 
 

Será pago a premiação em espécie abaixo para o cavaleiro/amazona que somar mais 
pontos em todas as etapas. 

 

CAMPEÃO RANKING 1,30m CAMPEÃO RANKING 1,40m 

 
R$6.000,00 

 
R$6.000,00 

 

 
 
Seção II - RANKING AMADORES – RIVIERA DE DIAMANTES 
 

Será ofertada uma reviera de ouro com diamantes pela nossa Patrocinadora Talento 
Jóias para cada um dos vencedores do Ranking de Amadores Sunset Tour 2021 nas 
categorias 1,10m (Amador A); 1,20m (Amador); e 1,30m (Amador Top). 

 

CAPÍTULO II – GENERALIDADES - RANKING 1,30 E 1,40 – CAMPEÃO GERAL 

 
1. O Ranking para CAVALEIROS E AMAZONAS do SUNSET TOUR 2021, será 

elaborado com base nos resultados de todas as etapas do Sunset Tour no ano de 
2022, nas alturas de 1,30m e 1,40m, exceto cavalos novos. 
 

2. Os pontos serão atribuídos ao cavaleiro\amazona, considerando o melhor resultado final de 

cada etapa. 
 

3. O cavaleiro/amazona receberá os pontos para o Ranking, de acordo com seu melhor 
resultado em cada etapa. Sendo assim, caso o competidor participe com mais de 1 cavalo, 
será computado os pontos do melhor resultado que ele obtiver naquela etapa do Sunset 

Tour. 

 
4. A pontuação será considerada por Cavaleiro/Amazona, e não por conjunto. 

 
5. Em caso de empate nas provas, os cavaleiros/amazonas receberão o mesmo número de 

pontos dos lugares ocupados, cabendo a cada participante a média aritmética na soma de 

pontos daquelas colocações. 
 

6. Os eliminados e desistentes não somarão pontos. 

 
7. Em caso de empate na classificação final do ranking, terá precedência o número de primeiros 

e segundos lugares em etapas do Ranking do Sunset Tour 2021. Se ainda persistir o empate, 

será considerado para desempate, o melhor resultado da última etapa do Ranking para 

Amadores do SUNSET TOUR 2021. 

8. Para os concorrentes que participarem de todas as Etapas e todos os dias de competições 
de suas respectivas categorias durante o Sunset Tour 2021, será concedido 10 pontos de 
Bônus ao final da temporada. 



 

 

CAPÍTULO III – GENERALIDADES - RANKING AMADORES – RIVIERA DE DIAMANTES 
 

9. O Ranking para AMADORES do SUNSET TOUR 2021, será elaborado com base nos 
resultados de todas as etapas do Sunset Tour no ano de 2022, nas alturas de 1,10m, 
1,20m e 1,30 e se aplica somente aos competidores que tenham saltado as provas pela 
categoria de Amador A, Amador e Amador Top, respectivamente. 

 

10. Os pontos serão atribuídos ao cavaleiro\amazona, considerando o melhor resultado final de 

cada etapa. 
 

11. O cavaleiro/amazona receberá os pontos para o Ranking, de acordo com seu melhor 
resultado em cada etapa. Sendo assim, caso o competidor participe com mais de 1 cavalo, 

será computado os pontos do melhor resultado que ele obtiver naquela etapa do Sunset 
Tour. 

 
12. A pontuação será considerada por Cavaleiro/Amazona, e não por conjunto. 

 
13. Em caso de empate nas provas, os cavaleiros/amazonas receberão o mesmo número de 

pontos dos lugares ocupados, cabendo a cada participante a média aritmética na soma de 

pontos daquelas colocações. 
 

14. Os eliminados e desistentes não somarão pontos. 

 
15. Em caso de empate na classificação final do ranking, terá precedência o número de primeiros 

e segundos lugares em etapas do Ranking do Sunset Tour 2021. Se ainda persistir o empate, 

será considerado para desempate, o melhor resultado da última etapa do Ranking para 

Amadores do SUNSET TOUR 2021. 

16. Para os concorrentes que participarem de todas as Etapas e todos os dias de competições 
de suas respectivas categorias durante o Sunset Tour 2021, será concedido 10 pontos de 
Bônus ao final da temporada. 

 
CAPÍTULO IV - CONTAGEM DE PONTOS 

 

1. A pontuação por etapa, será feita pela tabela abaixo: 

 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 

 

2. Não haverá descarte de pontos neste ranking. 
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