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Ranch Sorting
A modalidade de Ranch Sorting foi criada entre os anos de 2005 e 2007 por Dave Wolfe e mais alguns
parceiros na época, e em 2007 realizaram a criação da RSNC US – Ranch Sorting National Championships
empresa jurídica no qual Dave Wolfe desde seu início e até o momentos atual é o CEO e que em fevereiro
de 2017 realizaram a fusão com a parceira CINCH famosa marca de roupas americana onde está é muito
ligada aos esportes equestres em praticamente todas modalidades nos EUA , a RSNC é representante e
percursora da modalidade nos EUA e em países como Austrália, México, Itália, Canada, Brasil e outros em
expansão, quando se fala em Ranch Sorting a RSNC é referência no assunto pelo seu expertise e domínio.
Tudo ao que se refere as regras da modalidade, regulamentos, modelos de pistas, equipamentos,
sistemas, modelos operacionais, gado, manejo e outros correlacionados estão baseados nas premissas
da RSNC.
A missão da RSNC é liderar a indústria no desenvolvimento e aprimoramento na modalidade de Ranch
Sorting através da acessibilidade e de um sistema de classificação justo.
Nosso objetivo é preservar a herança e a integridade do estilo de vida da pecuária, proporcionando uma
experiência de equitação competitiva e orientada para a família no nível de base.
Atualmente, estão perto dos 30.000 filiados nos EUA, fora os das suas subsidiárias tais como o Brasil que
já passou dos 2.000 filiados, como informativo as finais mundiais que ocorreram em Junho de 2019
tiveram mais de 6.800 inscrições, em um evento de grandes proporções, muito bem elaborado e
organizado, na qual competidores brasileiros se saíram muito bem consagrando um campeão e um 5°
lugar na Divisão #6 e um 4° lugar na Divisão All Levels.
No Brasil o início da modalidade ocorreu no ano de 2008 com uma apresentação e evento realizado no
mês de Abril na cidade de Ribeirão Bonito no Haras Mariana, desde então a evolução tem sido uma
constante e com o interesse de vários competidores onde também as Associações de Criadores de
Cavalos abriram suas portas para mais uma modalidade a ser praticada.
Todo este trabalho que vem sendo realizado desde 2008 até o presente ano foi de muita luta e
persistência, com a realização de vários eventos, clinicas gratuitas em diversos locais do país inclusive
em Associações de Criadores de Cavalos permitindo de forma geral todos conhecerem um pouco da
modalidade, no ano de 2012 foi criada uma Associação de Ranch Sorting e perdurou até 2015, em 2014
a RSNC US, manteve contato conosco para sermos sua subsidiária no Brasil a RSNC BRAZIL e representar
a modalidade, no qual somos muito grato pela oportunidade de participar desta entidade de renome
internacional até os dias de hoje, onde a difusão da modalidade ocorre através de Centros de
treinamento de cavalos, treinadores, divulgações em site especifico, páginas e grupos na internet. As
clínicas de divulgação ganharam mais força ainda com a implantação de modelos utilizados e já testados
no EUA, bem como as estruturas ideais de local, pista, manejo, operacionalidade deste conjunto e
correlatos incluindo neste os sistemas e equipamentos. Por duas vezes a RSNC BARZIL trouxe ao Brasil
renomado treinador americano para ministrar curso exclusivos para a modalidade, no qual foi um
sucesso, totalizando mais de 150 pessoas em treinamento.
Nosso objetivo é aumentar o esporte para a maior associação de esporte equino do país. A RSNC BRAZIL
está ajudando os competidores como uma força unificada a desenvolver esse esporte, conforme
exposto acima.
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Devemos oferecer acesso fácil a emocionantes competições para iniciantes até os especialistas e
permitir um aprendizado condizente a todos, principalmente para os iniciantes obterem facilidades no
seu desenvolvimento. Uma grande parte dos competidores que participam de eventos da RSNC são
novos na modalidade e de esportes a cavalo. É tão fácil que qualquer pessoa que possa jogar uma perna
sobre um cavalo e poder se divertir e competir. Este é o único esporte equino no país que permite a
todos da família competir, ganhar e obter o reconhecimento e as recompensas de que na maioria dos
esportes equestres onde apenas os melhores competidores recebem.
Qualquer pessoa que possa andar a cavalo pode ser competitiva na modalidade na RSNC, o sistema de
classificação RSNC combinado com o sistema de handicap, nivela o campo de jogo. Dessa forma, TODOS
os participantes têm uma chance justa de GANHAR! O sistema de handicap incentiva o agrupamento de
competidores qualificados com os parceiros menos experientes, enquanto os eventos de mestres
alimentam o apetite do competidor maduro. Iniciantes, jovens e novatos também devem receber
destaque.
A cada ano a evolução da modalidade tem ocorrido de forma muito significativa, pois hoje o Brasil possui
Centros de Treinamentos especializados na modalidade, cavalos estão tendo sua identidade própria na
modalidade, ou seja, cavalo de Ranch Sorting, onde o mesmo tem em sua origem primordial o Cow
Sense e habilidade vaqueira e treinamentos específicos e oriundos inclusive da apartação.
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