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REGULAMENTO PARA INSTRUTORES DE HIPISMO 

 

A Federação Paulista de Hipismo vem através deste documento, regulamentar a função 
de Instrutor de Hipismo para a categoria Salto Iniciante.  

1. Objetivo: A FPH visa profissionalizar, credenciar e ranquear os instrutores das 
categorias de salto iniciante de forma oficial. 

2. Cadastramento: Todos os instrutores de hipismo devem se cadastrar através da 
Ficha cadastral (link) disponibilizada pela FPH.  

3. Curso: Todos os instrutores credenciados serão convocados para a realização de 
Cursos Para Instrutores e reciclagens. O curso tem validade de 2 anos, assim as 
reciclagens serão importantes para manutenção, aprimoramento das práticas 
esportivas relacionadas ao Hipismo. 

4. Qualificação: São 04 (quatro) qualificações, Estrela Branca, Estrela Preta, Estrela 
Vermelha e Estrela Dourada; 

a. Estrela Branca: Concedida ao profissional que concluir o curso teórico da 
FPH. São 02 (dois) Níveis de classificação: Estrela Branca Nível 01, para 
aqueles que realizarem o Nível 01 do Curso da FPH. Estrela Branca Nível 
02 para aqueles que realizarem os Níveis 01 e 02 do curso teórico da FPH. 

b. Estrela Preta: Concedida ao profissional que tiver algum aluno campeão do 
Troféu Eficiência de qualquer categoria de Salto Iniciante (Aspirante, 
Preliminar, Intermediária, Principal). 

c. Estrela Vermelha: Concedida ao profissional que tiver um aluno campeão 
na contagem final do julgamento técnico em qualquer uma das categorias 
no ano vigente. 

d. Estrela Dourada: Concedida ao profissional que tiver algum aluno Campeão 
Paulista em qualquer categoria de Salto Iniciante (Aspirante, Preliminar, 
Intermediária, Principal).  
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e. Estrelas Preta, Vermelha e Dourada serão niveladas pela quantidade de 
títulos da seguinte forma: Até 5 títulos é condecorado com Nível 01, de 6 a 
10 títulos Nível 02 e de 11 títulos em diante é Nível 03. 

5. Inscrições de Alunos em eventos da FPH: Ao realizar a inscrição do conjunto, o 
aluno deve indicar o seu professor. Uma vez divulgada a Ordem de Entrada, não é 
permitido a troca de instrutores. Imprescindível o credenciamento do instrutor para 
vínculo do aluno/instrutor. 
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