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COMUNICADO 

“EQUIPES DE SÃO PAULO NOS CAMPEONATOS BRASILEIRO” 
 
A Federação Paulista de Hipismo, a partir dos resultados do Paulistão 2019 vem por 
meio desta comunicar os critérios para a formação das equipes em todas as 
categorias. 
 
O conjunto Campeão e Vice Campeão em suas respectivas categorias estão 
automaticamente pré-convocados a fazerem parte da Equipe do Estado de São 
Paulo no CBS. Não será permitida a troca do animal para conjunto na equipe, se 
acaso ocorrer algum problema veterinário com o animal a solicitação pela troca 
deverá ser encaminhada a FPH para aprovação da Comissão de Salto FPH. 
 
A escolha para a terceira e quarta vaga da equipe do estado de SP serão “subjetivas” 
determinadas pela Comissão de Salto FPH, considerando o desempenho técnico no 
decorrer do ano vigente, dos atletas e seus melhores animais, compondo assim 
melhores conjuntos. 
 
No caso de forfait de uma das vagas da equipe composta pelo pódio do Paulistão 
2019 (Campeão e Vice Campeão), a escolha pela substituição do conjunto será 
determinada pela Comissão de Salto FPH por critério Subjetivo.  
 
Campeão e Vice Campeão de cada categoria no Paulistão 2019, terão a inscrição do 
Campeonato Brasileiro, pagas pela FPH. Esse prêmio é pessoal e intransferível, 
sendo os valores reembolsados aos atletas após a participação do CBS 2019.  
Mesmo que não exista a formação da equipe de SP no CBS a FPH irá arcar com 
prêmio efetuando o reembolso dos valores pagos pela participação individual no 
campeonato. No caso da substituição de qualquer conjunto pré-convocado para 
compor a equipe de SP, esta formação da equipe não garante pagamento de 
inscrição, uma vez que tal prêmio foi concedido ao pódio do Campeonato Paulista, 
assim também como a terceira e quarta vaga da equipe não tem direito a 
pagamento de inscrição pela Federação Paulista de Hipismo.  
 
Todos os componentes da equipe de São Paulo nos Campeonatos Brasileiros 
receberão os kits FPH, que serão divulgados posteriormente. 
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