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DIRETRIZES TÉCNICAS 

 

 Hipismo Completo – 2022 

 

A Federação Paulista de Hipismo terá como objetivo o fomento e crescimento do 

HIPISMO COMPLETO no Estado de São Paulo, incentivando a formação de novos 

cavalos e cavaleiros, organizando eventos, promovendo campeonatos e cursos. 

Realizaremos provas com categorias de base até o nível máximo de 3*. 

A Federação Paulista de Hipismo poderá, também, neste ano realizar campeonatos de 

equipes, assim como campeonatos de cavalos novos cujos regulamentos serão divulgados 

assim que definidos. 

 

1. REGISTROS 

 

1.1. Para inscrição e participação nas competições oficiais da FPH e CBH os conjuntos 

deverão estar devidamente cadastrados na FPH e com o pagamento da taxa de registro em 

dia. (Categorias da série 50, 75 e 90 estão isentos do pagamento das taxas de anuidades 

na FPH). 

 

2. TROFÉU EFICIÊNCIA DO HIPISMO COMPLETO 2022. 

 

2.1      O Troféu Eficiência só será válido para os conjuntos registrados na Federação. 

           Será considerado campeão do Troféu Eficiência “o cavaleiro” ou cavalo (categorias 

CN) que somar o maior número de pontos no decorrer do ano em suas respectivas 

categorias (cada cavaleiro poderá competir em uma só categoria e valerá a de maior nível 

técnico, com exceção das categorias de cavalos novos). Serão computadas todas as provas 

do calendário no período de janeiro a dezembro, organizadas, pela FPH e CBH no Estado 

de São Paulo. (onde a pontuação só será computada a partir da data que foi efetuado o 

registro na FPH) 

2.2. O Troféu Eficiência irá computar os resultados nas seguintes categorias:  

• NIVEL 50- MINIMIRIM; ESCOLA 

 

• NIVEL 75- PRÉ MIRIM; BR JOVENS CAVALEIROS 75 e BR AMADOR 75 

 

• NIVEL 90- MIRIM; BR JOVENS CAVALEIROS 90; BR AMADOR 90 e 

MASTER 
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•  1*-PRÉ JUNIOR e AMADOR TOP. 

 

•  2*-JUNIOR e SÊNIOR 2*. 

 

• 3*- YOUNG RIDER e SÊNIOR TOP 3*. 

 

2.3. A contagem de pontos para o TROFÉU EFICIÊNCIA segue o seguinte critério: 

           Pontuação:                   

    
1º lugar 25 pontos 

2º lugar 18 pontos 

3º lugar 15 pontos 

4º lugar 12 pontos 

5º lugar 10 pontos 

6º lugar 8 pontos 

7º lugar 6 pontos 

8º lugar 4 pontos 

9º lugar 2 pontos 

10º lugar 1 ponto 

 

 Pesos do tipo concursos (só se aplica uma vez e sempre o maior): 

Tipo de concurso: 

 
CCN & CCE                     peso   1,00 

CCI S                                  peso   1,20 

Campeonato Paulista          peso   1,30 

Campeonato Brasileiro        peso   1,40 

CCI L                                   peso    1,50 

 

OBS:  

✓ Serão computados todos os resultados do ano, sem descartes 

✓ A pontuação será calculada pelo cavaleiro 

✓ Caso uma das provas seja cancelada, não será substituída 

✓ Serão computados somente conjuntos com registro na FPH, 

conjuntos que não tiverem registro serão eliminados na 

classificação da etapa e assim ficando vago a pontuação do 

colocado na devida etapa. 
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3. CAMPEONATO PAULISTA DE HIPISMO COMPLETO  2022. 
 

     O “Campeonato Paulista” de Hipismo Completo versão 2022, será disputado em uma 

única etapa. Cada série será organizada em um único evento; aberto a todos os conjuntos, 

pertencentes a entidades filiadas ou convidadas, sendo que a disputa dos títulos caberá 

apenas aos conjuntos federados, sendo obrigatório o cavaleiro e cavalo terem seus 

registros e cadastrados na FPH. 
 

3.1. O Campeonato Paulista será disputado nas seguintes categorias: 

 
NIVEL 50- MINIMIRIM; ESCOLA  

 

NIVEL 75- PRÉ MIRIM; BR JOVENS CAVALEIROS 75 e BR AMADOR 75 

 

NIVEL 90- MIRIM; BR JOVENS CAVALEIROS 90; BR AMADOR 90 e MASTER 

 

 1*-PRÉ JUNIOR e AMADOR TOP. 

 

 2*-JUNIOR e SÊNIOR 2*. 

 

3*- YOUNG RIDER e SÊNIOR TOP 3*. 

 

3.2. O Campeonato Paulista será disputado em categorias distintas, sagrando-se campeão,  

vice-campeão e terceiro colocado os cavalos e cavaleiros que obtiverem menor quantidade 

de pontos perdidos no final das três modalidades. 

 

3.3. O Campeonato Paulista por equipes: 

       Poderá ser realizado nesta temporada o campeonato paulista por equipes. 

       Equipes serão formadas por 4 conjuntos da mesma série ou de series diferentes. 

       Regulamento Completo será divulgado com o programa do evento. 

 

 

 

4. CATEGORIAS: 

 

3* Para cavaleiros qualificados e autorizados pela entidade responsável 

• SÊNIOR TOP 3* -A partir do começo do ano em que completarem 18 anos  

• YOUNG RIDER BR3*- A partir do começo do ano em que completarem 16 anos até o fim do ano 

em que atingirem a idade de 21 anos  
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2*  Para cavaleiros qualificados e autorizados pela entidade responsável 

• SÊNIOR 2* -A partir do começo do ano em que completarem 18 anos 

• JÚNIOR BR2*- A partir do começo do ano em que completarem 14 anos até o fim do ano em que 

atingirem a idade de 18 anos 

1*  Todos aqueles Cavaleiros que tenham alguma experiência no Concurso Completo de Equitação e não 

tenham participado de provas de nível superior no mesmo ano, e não sejam profissionais de concurso 

completo. 

• PRÉ-JUNIOR -A partir do começo do ano em que completarem 14 anos até o fim do ano em que 

atingirem a idade de 16 anos  

• AMADOR TOP- A partir do começo do ano em que completarem 17 anos  

90 Todos aqueles Cavaleiros que tenham pouca experiência no Concurso Completo de Equitação e não 

tenham participado de provas de nível superior no mesmo ano, e não sejam profissionais de concurso 

completo. 
• MIRIM- A partir do começo do ano em que completarem 12 anos até o fim do ano em que atingir a 

idade de 14 anos  

• BR JOVENS CAVALEIROS 90- A partir do começo do ano em que completarem 15 anos até o 

fim do ano em que atingirem a idade de 21 anos.  

• BR AMADOR 90- A partir do começo do ano em que completarem 22 anos.  

• MASTER- Cavaleiros com mais de 35 anos e que não façam provas de nível superior ao longo do 

ano; caso participe de alguma prova de nível superior terá seus pontos zerados no campeonato do 

ano. 

75 
• PRÉ-MIRIM- A partir do começo do ano em que completarem 11 anos até o fim do ano em que 

atingirem a idade de 13 anos. 

• BR JOVENS CAVALEIROS 75- A partir do começo do ano em que completarem 14 anos até o 

fim do ano em que atingirem a idade de 21 anos. 

• AMADOR 75- A partir do começo do ano em que completarem 22 anos.  

50 
• MINIMIRIM- A partir do começo do ano em que completarem 8 anos até o fim do ano em que 

atingirem a idade de 11 anos.        

• BR50 ESCOLA- Cavaleiros iniciantes na modalidade, desde que nunca tenham participado de 

competições de nível superior. 
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Calendário das provas de Hipismo Completo 2022 
 

Data Local Nível 

26 E 27 MARÇO SHRP 50 a 2* 

4 E 5 JUNHO TATUI 

 

50 a 1* 

9 E 10 JULHO CHSA  50 a 3* 

13 E 14 AGOSTO CAMPEONATO PAULISTA- SHRP  

50 a 3* 

17 E 18 SETEMBRO CHSA-ANIVERSÁRIO 87 ANOS 50 a 3* 

19 E 20 NOVEMBRO TATUI 50 a 3* 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                       José Vicente Marino               Leonardo Vani Fernandes 
            Presidente da FPH                 Diretor de Hipismo Completo - FPH 

 

 

 

 


