
 

 

Com objetivo de aperfeiçoar a sistemática de avaliação dos animais da raça Mangalarga, o Colégio 

de Jurados atualizou o regulamento de eventos para o ano de 2021, tendo como base o aprovado 

para 2020 e não implementado na integra devido à pandemia do Covid-19. As inclusões estão 

relacionadas exclusivamente aos concursos de marcha, sendo elas: 

1) Início da prova em marcha reunida sem ultrapassagem 

Visa dar maior visibilidade aos conjuntos, permitindo melhor análise vista do chão, 

sobretudo da qualidade de movimentos e coordenação. 

2) Equitação do jurado na ordem da avaliação vista do chão 

Visa ressaltar a importância dos dois grandes itens, ‘Marcha vista do chão’ e ‘Impressão 

ao Montar’. 

3) Uma volta em Marcha livre 

Visa avaliar a naturalidade, temperamento e adestramento dos animais. 

 
Fica dessa forma o texto completo com as alterações grifadas em amarelo 

“Artigo 30 - (aplicável durante a suspensão no ano de 2021) - Após o julgamento do passo, os 

animais deverão iniciar sua apresentação em marcha referida como “toada”, no sentido horário na 

ordem da classificação do passo, sendo proibida a ultrapassagem de animais até a liberação pelo 

jurado. 

§ 1º - Os jurados deverão primeiramente avaliar os animais “do chão” e, após essa análise do chão, 

deverão montar em cada um dos animais, na ordem, de classificação vista do chão, iniciando pelo 

melhor avaliado  

§ 2º - Os jurados deverão observar a seguinte sequência na avaliação montada dos animais: (a) 

verificar e ajustar os arreamentos; (b) sair ao passo; (c) fazer transição para a marcha reunida, 

média e alongada; (d) aliviar o contato das rédeas e equitar em ’marcha livre’ (rédea solta); (e) 

retomar as rédeas; (f) realizar pelo menos uma mudança de sentido, fazer o alto e desmontar o 

animal. 

§ 3º - Após montarem todos os animais, os jurados retomarão a análise dos animais vistos do chão 

na velocidade referida como toada, até que os jurados determinem a parada dos animais, para que 

se apresentem, individualmente e na ordem de catálogo, em ‘marcha livre’, ou seja com o alívio do 

contato da rédea, promovendo a descontração. Cada conjunto deverá dar pelo menos uma volta 

assim na pista de julgamento. 

§ 4º ao terminarem essa avaliação, os animais serão ordenados por ordem de preferência dos 

jurados levando-se em consideração todos os quesitos e deverão continuar a apresentação em 

marcha reunida, na mesma ordem de preferência, sem ultrapassar.  

§ 5º - Durante a apresentação dos animais em marcha reunida, conforme descrito acima, os jurados 

poderão alterar a ordem dos animais, a fim de que, então, possam ordená-los em resultado final. 



 

§ 6º - A duração da prova de marcha será de no máximo 40 (quarenta) minutos para as categorias 

mirins, juniores e jovens e no máximo 60 (sessenta) minutos para as demais categorias. 

§ 7º - Na prova de marcha, os conjuntos (cavalo/cavaleiro) deverão ser avaliados com observância à 

seguinte metodologia: (iii) Animal visto do chão. No julgamento dos animais visto do chão, os 

jurados deverão avaliar os seguintes itens nessa ordem decrescente de importância: a. 

Coordenação e Sincronismo. b. Ausência de Movimentos Parasitas e Indesejáveis. c. Amplitude de 

Passadas, Cobertura de Rastro e Progressão. d. Elegância. e. Regularidade e Ritmo das Passadas. f. 

Resistência. (iv) Animal avaliado “de cima”, isto é montado. No julgamento dos animais visto de 

cima, os jurados deverão avaliar os seguintes itens nessa ordem decrescente de importância: a. 

Índole b. Temperamento. c. Comodidade (Equilíbrio, Colocação de Pescoço e Cabeça, Facilidade de 

Condução e Maciez). d. Disposição de Andar (Deslocamento, Flexicionamento dos Anteriores (Nem 

Alçado e Nem Rasteiro) e Amplitude de Passadas). e. Ritmo e Regularidade f. Movimentos 

Parasitas. 

 

São Paulo, 08 de junho de 2021 

 


