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REGULAMENTO DA MODALIDADE DE SALTO 

 

Visando orientar os Cavaleiros e Amazonas nas medidas para sua correta 

inscrição e participação nas diferentes competições oficiais e na preparação 

técnica de suas montadas, o Presidente e o Diretor de Salto da FEDERAÇÃO 

PAULISTA DE HIPISMO, no uso de suas atribuições, elaboraram o presente 

REGULAMENTO DE SALTO para melhor ordenação das medidas 

administrativas indispensáveis à organização dos eventos oficiais.  

 

 

CAPÍTULO I – CADASTROS E REGISTROS 

 

ART. 1 – Cadastros 

 

1. Para participar nas competições oficiais da FEDERAÇÃO PAULISTA DE 

HIPISMO e CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HIPISMO os concorrentes e 

seus animais deverão estar devidamente cadastrados na FPH, por intermédio 

de uma entidade filiada ou convidada, com a taxa anual de registro 

devidamente quitada. 

 

2. As solicitações de cadastros e registros de concorrentes e animais, devem 

ser encaminhados a Federação Paulista de Hipismo, por intermédio de uma 

Entidade ativa, num prazo de até 10 (dez) dias antes do início previsto para 

uma competição. 

 

3. Para cadastrar concorrentes na Federação Paulista de Hipismo, as 

Entidades deverão enviar os formulários (anexo II) próprios a este fim 

devidamente preenchidos e assinados pelos responsáveis e anexar a cópia do 

RG do atleta. 
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4. Para cadastrar animais na Federação Paulista de Hipismo, as Entidades 

deverão enviar os formulários (anexo III) devidamente assinada. O responsável 

pelo cadastro do animal declara por meio deste formulário (declaração de 

propriedade) a responsabilidade das informações ali contidas, bem como 

despesas e compromissos assumidos a partir de seu cadastro na Federação 

Paulista de Hipismo. Deverão ser encaminhadas junto ao formulário as páginas 

01, 02, 10, 11, 12, 13, 24 e 25 do passaporte CBH. Todos os campos deverão 

ser devidamente preenchidos.  

 

5. No caso de mudança de propriedade do animal, as alterações deverão ser 

encaminhadas por meio de formulário específico (anexo IV) imediatamente a 

Federação Paulista de Hipismo para atualização cadastral, juntamente com as 

cópias as páginas 01, 02, 10, 11, 12, 13, 24 e 25 do passaporte CBH para 

comprovação da mudança.  

 

 

ART. 2 – Registros 

 

1. Os cavaleiros e animais das entidades para que possam tomar parte nas 

competições realizadas pela FPH, deverão ser registrados na FPH mediante 

pagamento das taxas de registros de cavaleiros e cavalos que serão fixadas 

pela Assembleia Geral. 

 

2. Nenhum cavalo ou cavaleiro poderá representar Entidade diferente daquela 

em que estiver registrado na FPH.  

 

3. O exercito brasileiro e a policia militar do Estado de São Paulo serão 

considerados como entidades convidadas permanentes para os eventos 

realizados por esta federação. Os registros de cavaleiros e animais destas 

Entidades convidadas serão provisórias e terá a sua validade condicionada a 

validade da autorização concedida à entidade convidada. 
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4. Ao efetivar o seu registro na Federação Paulista de Hipismo, os 

concorrentes se comprometem a aderir ao Código de Conduta da FEI (anexo 

I), bem como toda Regulamentação, Normas e Diretrizes CBH e FPH além do 

novo Termo de Ajuste de Conduta (TAC).  

 

5. Não poderão ser efetivados cadastros e registros de cavaleiros e / ou 

animais no local do concurso 

 

 

ART. 3 – Mudança de Entidade 

 

1. Para representar uma nova entidade é necessário efetivar a transferência do 

cavaleiro por intermédio da Entidade. 

 

2. A nova Entidade deverá solicitar à Federação por meio de carta ou e-mail ao 

faleconosco@fph.com.br, com cópia ao competidor e a Entidade anterior para 

o “de acordo” desta alteração. Após confirmação do “de acordo” pela entidade 

anterior a aprovação desta alteração na federação ficará vinculada ao 

pagamento da taxa vigente para mudança de entidade. Se o competidor 

estiver com seu registro vencido, o pagamento da taxa de mudança de 

entidade validará automaticamente a renovação do registro. No caso do 

cadastro com registro válido é obrigatório o pagamento da taxa independente 

de sua validade em sistema. 

 

3. No caso da Entidade não reconhecer o atleta como seu representante em 

competições hípicas, deverá ser encaminhada carta ou e-mail ao 

faleconosco@fph.com.br com cópia ao competidor dando ciência desta 

retirada. O competidor não poderá em hipótese alguma participar em 

competições sem que outra Entidade autorize esta nova representatividade.  
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4. A Entidade que acolher um cavaleiro sem entidade na federação, deverá 

encaminhar carta ou solicitação por e-mail ao faleconosco@fph.com.br dando 

ciência ao competidor sobre esta solicitação. A aprovação desta solicitação na 

federação ficará vinculada ao pagamento da taxa vigente de mudança de 

entidade. Se o competidor estiver com seu registro vencido, o pagamento da 

taxa de mudança de entidade validará automaticamente a renovação do 

registro. No caso do cadastro com registro válido, o competidor poderá mudar 

de entidade dentro de um prazo de 30 dias a contar da validade do registro 

sendo isento do pagamento da taxa. A partir deste período é obrigatório o 

pagamento da taxa vigente. 

 

 

CAPÍTULO II – INSCRIÇÕES  

 

ART. 4 – Inscrições 

 

1. Não serão aceitas inscrições de concorrentes e animais sem cadastro. Para 

concorrentes filiados a outras federações, o cadastro deverá ser encaminhado 

a FPH por meio de sua federação de origem, autorizando seu período de 

validação de cadastro em sistema. Toda a informação contida no cadastro do 

concorrente é de responsabilidade da federação de origem por meio do 

formulário encaminhado. 

 

2. Para a renovação do cadastro anual de cavaleiros e cavalos de outras 

federações é necessário que a federação de origem encaminhe autorização 

para a renovação com o prazo determinando tal validação. 

 

3. O cadastramento de concorrentes e animais e a quitação das taxas anuais 

de registro deverão estar regularizados na Federação Paulista de Hipismo até 

48 horas que antecede a data de abertura das inscrições constantes no 

programa oficial do concurso. Conjuntos que não estiverem com o cadastro  
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e/ou a taxa de registro regularizada, não poderão efetivar suas inscrições para 

participar em provas oficiais do calendário da Federação Paulista de Hipismo. 

 

4. Através do Sistema de Controle Hípico de Dados FPH/INPUT, poderão 

efetivar inscrições na Federação Paulista de Hipismo, entidades filiadas, 

associadas, convidadas e concorrentes, sendo que no caso de inscrições 

efetivadas pelos concorrentes, as entidades acompanharão em todo tempo as 

inscrições de seus associados que serão divulgadas no site da FPH. As 

entidades e as federações são responsáveis pelas informações de inscrições, 

às categorias dos atletas, débitos e quaisquer irregularidades no cadastro de 

inscrições de seus concorrentes e animais.  

 

5. Para seguir com as inscrições no site da FPH, é necessário aceitar o termo 

“li e concordo” onde o responsável pela inscrição declara para todos os fins 

que as Informações ali contidas são verdadeiras e de sua inteira 

responsabilidade declarando ainda que leu o programa do evento e concorda 

com todas suas condições e cláusulas.  

 

6. As Entidades Filiadas, Associadas, Convidadas e outras Federações são 

responsáveis por todas e quaisquer irregularidades e/ou inadimplências, nas 

inscrições de seus cavaleiros / animais para provas oficiais da Federação 

Paulista de Hipismo e Confederação Brasileira de Hipismo.  

 

 

ART. 5 – Prazos 

 

1. A fase e o prazo para a efetivação das inscrições serão determinados pelo 

ante programa do evento. 

 

2. Qualquer inscrição fora deste contexto deverá ser solicitada ao Comitê 

Organizador do evento, que será analisado e aprovado pela FPH. Após 

verificação dos cadastros e registros, disponibilidade de vagas e aprovação da  
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inscrição, os valores das taxas relacionadas ao evento são de total 

responsabilidade do Comitê Organizador. 

 

3. Não há inscrições fora de prazo em Campeonatos Paulistas. Entende-se por 

inscrições fora de prazo aquelas efetivadas fora do prazo determinado pelo 

programa do evento. 

 

4. A responsabilidade pelas informações para inscrições fora de prazo é da 

federação de origem do atleta, cabendo à federação responsável pelo evento a 

prerrogativa de verificação do que julgar necessário, como a solicitação de 

documentos. 

 

 

ART. 6 – Pagamentos 

 

1. O prazo para pagamento das inscrições será determinado no ante programa 

do evento devidamente aprovados pela FPH.  

 

2. As inscrições não pagas dentro do prazo acima estipulado sofrerão 

acréscimo de acordo com o determinado no ante programa do evento não 

podendo a multa ser superior a 20%. 

 

3. Os pagamentos das inscrições deverão ser efetuados via boleto bancário 

dentro do prazo estipulado no programa oficial.  No caso das inscrições não 

pagas dentro do prazo, estas serão automaticamente canceladas pelo sistema. 

 

4. Para serem inclusos na ordem de entrada, as inscrições deverão ser 

confirmadas via pagamento ou autorização do Comitê Organizador.  

 

5. Se houver qualquer alteração no boleto original, ora valores ou data de 

vencimento, o sistema automaticamente fará o cancelamento da inscrição, 

mesmo que seja efetuado o pagamento. No caso será necessário que o  
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Comitê Organizador autorize confirmação da inscrição para inclusão na lista 

dos inscritos ou no caso do não aceite, o concorrente deverá encaminhar 

solicitação de devolução a Federação para que o Comitê Organizador efetue 

devolução dos valores. 

 

6. Não há pagamentos de inscrições fora de prazo em Campeonatos Paulista. 

 

7. O pagamento para as inscrições dos Campeonatos Paulista deverão ser 

feitos integramente não sendo permitido pagamento por prova. 

 

8. Para pagamentos por prova, no caso das provas classificatórias, o 

concorrente deverá confirmar a participação na secretaria da FPH no evento 

até o termino das provas do dia anterior conforme regulamentação do 

programa e efetuar o pagamento da inscrição diretamente na secretaria do 

Comitê Organizador. 

 

 

Art. 7 – Valor das Inscrições 

 

1. O valor das inscrições não poderá ultrapassar o valor determinado conforme 

Tabela de Taxas e Contribuições FPH (anexo V) aprovado em AGO para o ano 

vigente.  Valor aprovado por inscrição 2016 ATÉ R$ 180,00. 

 

2. Para provas que não concorram à premiação em espécie o valor máximo a 

ser cobrado deverá obedecer a valor afixado através da Tabela de Taxas e 

Contribuições FPH. Valor aprovado por inscrição 2016 ATÉ R$ 180,00. 

 

3. Para provas onde os concorrentes concorram à premiação em espécie, o 

valor a ser cobrado pela inscrição deverá ser até 2% do valor total da 

premiação da prova ou valor determinado no parágrafo 2 deste regulamento. 
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4. Para provas que concorram a premiações especiais em bens e/ou serviços 

(automóveis, motos, passagens aéreas, equipamentos eletrônicos, etc.) o valor 

das inscrições também poderão ser calculados a partir do percentual máximo 

de 1,5% do total da premiação convertidos em espécie. 

 

Art. 8 – Cancelamento das Inscrições, forfait e devoluções 

  

1. Para Concursos com Inspeção Veterinária: 

1.1 Para o concorrente ter direito a devolução da inscrição, ou seja, valor 

integral pago pela inscrição, o concorrente deverá comunicar cancelamento de 

inscrições por e-mail ao faleconosco@fph.com.br ou diretamente na secretaria 

da federação no evento antes do início da inspeção veterinária contendo 

declaração ou atestado veterinário, juntamente com o formulário de solicitação 

de devolução (Anexo VI), contendo dados completos para ressarcimento. A 

solicitação será analisada pela federação após término do evento e 

encaminhará ao Comitê Organizador para efetiva devolução dos valores pagos 

que devem ser realizados em até 15 dias após o encerramento do evento. O 

valor pago pela estabulagem não será devolvido em hipótese alguma. 

1.2 Para ter direito a devolução de forfait, após a passagem do cavalo na 

inspeção veterinária, o concorrente deverá encaminhar via e-mail ao 

faleconosco@fph.com.br ou na secretaria da federação no evento o forfait 

veterinário e somente terá direito a devolução do valor da 2ª prova em diante, 

desde que tenha preenchido devidamente todos os dados do formulário de 

solicitação de devolução (anexo VI) e encaminhado até o último dia do evento. 

A solicitação será analisada pela federação após término do evento e 

encaminhará ao Comitê Organizador para efetiva devolução dos valores pagos 

que devem ser realizados em até 15 dias após o encerramento do evento. O 

valor pago pela estabulagem não será devolvido em hipótese alguma. 

1.3.  Para devolução dos valores pagos para provas em série, somente terão 

direito a devolução do valor integral das inscrições, os casos em que a 

comunicação e envio de forfait veterinário sejam encaminhados via 

faleconosco@fph.com.br ou na secretaria da federação no evento antes do  

mailto:faleconosco@fph.com.br
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início da Inspeção Veterinária juntamente com o formulário de solicitação de 

devolução (Anexo VI) contendo todos os dados devidamente preenchidos. A  

solicitação será analisada pela federação após término do evento e 

encaminhará ao Comitê Organizador para efetiva devolução dos valores pagos 

que devem ser realizados em até 15 dias após o encerramento do evento. O 

valor pago pela estabulagem não será devolvido em hipótese alguma. Os 

pedidos fora do prazo determinado não terão direito a devolução. 

1.4. Nos casos das inscrições por prova que houve o pagamento da inscrição, 

o cancelamento da inscrição deverá ser feito diretamente na secretaria da 

federação no evento antes da divulgação da ordem de entrada, por meio de 

formulário de forfait e será devolvido apenas 50% do valor pago pela inscrição. 

Caso o conjunto não comunique o cancelamento, não terá direito a devolução 

do valor. Para obter a devolução é necessário o preenchimento do formulário 

de solicitação de devolução (Anexo VI) e ser entregue na secretaria da FPH no 

evento até o ultimo dia do torneio devidamente preenchido.  A solicitação será 

analisada pela federação após término do evento e encaminhará ao Comitê 

Organizador para efetiva devolução dos valores pagos que devem ser 

realizados em até 15 dias após o encerramento do evento.  

1.5. Para os casos no qual o conjunto constar na ordem de entrada e em 

nenhum momento for comunicado forfait na secretaria da federação no evento, 

as inscrições estarão automaticamente confirmadas e não terão direito a 

devolução dos valores de inscrição. 

 

2. Para Concursos sem Inspeção Veterinária 

2.1 Para ter direito a devolução da inscrição deverão ser encaminhados antes 

do inicio da primeira prova na secretaria do concurso ou por e-mail no 

faleconosco@fph.com.br os comunicados de forfait e cancelamento de 

inscrições bem como o formulário de solicitação de devolução (Anexo VI), 

devidamente preenchidos. A solicitação será analisada pela federação após 

término do evento e encaminhará ao Comitê Organizador para efetiva 

devolução dos valores pagos que devem ser realizados em até 15 dias após o 

encerramento do evento.  

mailto:faleconosco@fph.com.br
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2.2 Nos casos de solicitação apresentada até o final do evento, as solicitações 

de devolução serão encaminhadas ao Comitê Organizador e ficará a seu 

critério tal aprovação para solicitação. 

 

 

ART. 9 – Alterações e Inclusões de Conjuntos Inscritos 

 

1. As alterações nas inscrições originais e inclusões, não poderão em hipótese 

alguma ser aceitas no Júri de Campo ou Comissário no Paddock sem a 

aprovação do Depto. Técnico da federação. 

 

2. Para os conjuntos que efetivaram suas inscrições e efetuaram o pagamento 

dentro do prazo regulamentar, serão permitidas alterações nas inscrições 

originais, desde que realizadas por escrito na secretaria da federação no 

evento até uma hora antes do início à realização da prova. 

 

3. Não será permitida qualquer alteração de conjunto após inicio da prova. 

 

4. Para a alteração da categoria, o concorrente deverá comunicar a secretaria 

da federação por escrito até o término da primeira prova o qual irá participar.  

 

5. Quando as alterações ou inclusões significarem inscrição em uma nova 

prova para a qual já exista ordem de entrada impressa e divulgada, os 

concorrentes deverão se dirigir a secretaria da FPH no evento, para que o 

Depto. Técnico da federação proceda com a alteração/inclusão e aprovação da 

inscrição. 

 

6. Por motivos de segurança os pagamentos das inscrições efetuadas durante 

o concurso deverão ser realizados na secretaria do concurso diretamente ao 

responsável pelo financeiro do Comitê Organizador. 
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7. Para alterações nas inscrições originais em campeonatos paulistas devem 

ser feitas na secretaria da federação no evento, ou encaminhadas pelo 

faleconosco@fph.com.br antes do início da inspeção veterinária. 

 

 

ART. 10 – Participações  

 

1. Para que uma prova oficial seja realizada é necessária a participação de no 

mínimo 03 (três) concorrentes distintos. Caso o numero seja inferior o Comitê 

Organizador juntamente com a Federação deverão comunicar seu 

cancelamento e a devolução dos valores aos concorrentes. 

 

2. Cada concorrente poderão inscrever até 06 (seis) animais por prova em 

Temporadas Oficias, até 05 (cinco) animais em Campeonatos Estaduais de 

todas as categorias, e até 03 (três) animais para Campeonatos Paulistas.  

 

3. Nas provas de Cavalos Novos (04/ 05/ 06/ 07 e 08 anos) não existe 

limitação quanto ao número de participação, inclusive nos Campeonatos 

Paulistas destas categorias.  

 

4. Para inscrições “Hors Concours”, o limite de participação será estabelecido 

pelo Comitê Organizador por intermédio do programa do evento. 

 

5. Para Campeonato Paulista de Cavalos Novos, é permitido um mesmo 

cavalo ser apresentado por no máximo 02 (dois) concorrentes, ao longo de 

todas as provas do campeonato. Os cavalos deverão ser apresentados 

somente por concorrentes desde que categorias Júnior (> 16 anos) ou Sênior. 

 

6. Cavalos inscritos na categoria Júnior, Pré-Júnior, Mirim, Pré-Mirim e Mini-

Mirim devem ter no mínimo 07(sete) anos de idade. 
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7. Cada animal poderá participar no máximo de 02 (duas) provas no mesmo 

dia, com número máximo de participações conforme definido abaixo: 

- Concursos com duração de 01 dia: participação em até 02 (duas) provas; 

- Concursos com duração de 02 dias: participação em até 03 (três) provas; 

- Concursos com duração de 03 dias: participação em até 04 (três) provas; 

- Concursos com duração de 04 dias: participação em até 05 (cinco) provas; 

 

Obs.: Como estímulo e fomento ao esporte e ainda para um melhor emprego 

dos animais, será permitido aos concorrentes inscreverem além dos animais da 

sua própria Entidade, também animais de outras Entidades, desde que 

devidamente registrados na FEDERAÇÃO PAULISTA DE HIPISMO. 

 

8. Em cumprimento a Diretriz Técnica 007/15 da CBH, é obrigatório o uso 

de passaportes para “TODOS OS ANIMAIS” que participem em eventos 

hípicos, (provas nacionais, internacionais, estaduais, interestaduais, 

temporadas, campeonatos paulista, ranking interno, ranking interno para  

(Convidados e clinicas), objetivando identificação e efetivo controle 

sanitário.  

 

 

ART. 11 - Débitos 

 

1. Não serão aceitas inscrições de concorrentes, animais e Entidades em 

débito com taxas anuais de registros, taxas de inscrições, mensalidades ou 

quaisquer outros débitos com a Federação. 

 

2. Os concorrentes que tiverem a validade de seu registro vencendo no 

período do evento deverão pagar a taxa até o término do evento na secretaria 

da federação do evento, ou se efetuar o pagamento por boleto deverá 

apresentar o comprovante para quitação da taxa. 
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3. Os concorrentes que participarem de um evento e deixarem débitos 

referentes à registros anuais, inscrições, multas, passaportes ou quaisquer 

outros débitos não poderão participar de próximos eventos e estarão 

bloqueados no sistema até que regularize suas pendências. A Entidade do 

concorrente é responsável solidariamente pelo débito. Em caso de continuar 

em débito, a federação emitirá um boleto no qual a entidade deverá quitar a 

pendência financeira ou apresentar tal quitação por meio do pagamento pelo 

concorrente. 

 

4. No caso de inscrições realizadas durante o evento a responsabilidade pelo 

recebimento de inscrições é do Comitê Organizador que terá o compromisso 

de passar a listagem dos conjuntos que efetuaram os pagamentos para a 

devida baixa bem como apresentar por meio de Declaração (Anexo VII) sobre 

a inadimplência do concorrente junto ao evento. 

 

5. No caso de entidades com débitos de mensalidades junto a FPH, estarão 

bloqueadas, e consequentemente os concorrentes impedidos de participar. As 

entidades são responsáveis em comunicar aos seus associados que estão 

com pendências e irregularidades junto à federação e qualquer transtorno 

causado para inscrições é de total responsabilidade da entidade e não da 

federação. 

 

 

CAPÌTULO III – CONCURSOS E PROVAS 

 

ART.12 – Concurso de Salto Estadual (CSE)  

 

1. Os concursos estaduais poderão ser solicitados a FPH no início de cada ano 

para inclusão no calendário oficial sem a necessidade de aprovação em AGO. 

No caso de solicitação em outro período fica a critério da diretoria e 

disponibilidade de datas para a aprovação de inclusão no calendário FPH. 
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2. Ficam definidos como Concursos de Salto Estaduais, os eventos que 

tenham a participação de no máximo 02 (duas) Federações Estaduais, sendo 

01 (uma) convidada e a promotora / organizadora do evento, limitando-se a 

participação de no máximo 15 (quinze) concorrentes da federação convidada. 

 

3. A participação nos Concursos Estaduais valerá peso 02 para pontuação do 

Troféu Eficiência. 

 

4. Não haverá participação “ABERTA” em Campeonatos Estaduais. 

 

 

ART. 13 – Campeonatos Paulista 

 

1. De acordo com regulamentação de categorias da FPH ou com 

regulamentação especial, serão realizados os Campeonatos Paulistas nas 

seguintes categorias: 

 Jovem Cavaleiro B (1,00m); 

 Jovem Cavaleiro A (1,10m); 

 Jovem Cavaleiro (1,20m); 

 Jovem Cavaleiro Top (1,30); 

 Mini Mirim (1,00m); 

 Pré Mirim (1,10m); 

 Mirim (1,20m); 

 Pré Júnior (1,10m a 1,30m); 

 Júnior (1,20m a 1,40m); 

 Young Rider (1,30 a 1,50m); 

 Sênior Especial (1,30m a 1,35m); 

 Sênior (1,40m a 1,45m); 

 Sênior Top (1,50m a 1,60m); 

 Amador B (1,00m); 

 Amador A (1,10m); 

 Amador (1,20m); 
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 Amador Top (1,30m); 

 Máster B (1,00m); 

 Máster A (1,10m); 

 Máster (1,20m); 

 Máster Top (1,30m); 

 Amazonas B (1,00m); 

 Amazonas A (1,10m); 

 Amazonas (1,20m); 

 Amazonas Top (1,30m); 

 Cavalos Novos 04 anos;  

 Cavalos Novos 05 anos;  

 Cavalos Novos 06 anos; 

 Cavalos Novos 07 anos;  

 Interior; 

 

2. O Campeonato Paulista só será realizado com um número mínimo de 03 

(três) concorrentes participantes. 

 

3. Cada concorrente poderá participar do Campeonato Paulista de sua 

categoria ou subdivisão montando até 03 (três) cavalos. 

 

4. O concorrente poderá saltar em até duas subdivisões nos Campeonatos 

Paulista nas categorias Amador, Máster, Jovem Cavaleiro e Sênior, porém 

somente valerá para o título a participação na maior subdivisão. 

 

5. Nenhum concorrente de qualquer categoria poderá participar em mais de 01 

(um) Campeonato Paulista, com as seguintes exceções:  

5.1. As concorrentes que participam de qualquer das subdivisões da categoria 

Amazonas e que poderão participar também em qualquer outra categoria ou 

subdivisão dos Campeonatos Paulistas, de acordo com sua idade e nível 

técnico.  
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5.2. Da categoria Máster que poderão participar também em qualquer 

subdivisão do Campeonato Paulista da categoria Amador, de acordo com seu 

nível técnico; 

5.3. Da categoria Máster Top, e que poderão participar também em 

Campeonatos Paulista Sênior Especial e Sênior, de acordo com seu nível 

técnico.  

5.4. Da categoria Amador Top, e que poderão participar também em 

Campeonatos Paulista da categoria Sênior Especial e Sênior.  

5.5. Da categoria Young Rider e que poderão participar também em 

Campeonato Paulista da categoria Junior, Sênior Especial e Sênior, de acordo 

com sua idade e nível técnico.  

5.6. Da categoria Sênior Especial que poderão participar também do 

Campeonato Paulista de Sênior, desde que com cavalos distintos.  

 

6. Os concorrentes que se enquadrarem em mais de uma categoria no 

Campeonato Paulista conforme os capítulos acima deverão optar pela 

participação de no máximo de 02 (Dois) Campeonatos, com exceção as 

concorrentes do Campeonato Paulista de Amazonas.  

 

7. A participação nos Campeonatos Paulista valerá peso 02 para pontuação do 

Troféu Eficiência. 

 

8. Não haverá participação “ABERTA” em Campeonatos Paulistas. 

 

      9. Em caso de igualdade de pontos para o 1º, 2º e / ou 3º lugares dos 

Campeonatos, será realizado um desempate ao cronômetro ou com faixa de 

tempo e tempo ideal, conforme prescrito nos artigos específicos de cada 

categoria e subdivisão. Em caso de nova igualdade, por faltas e tempo nas 

categorias Sênior Top, Sênior, Young Rider, Junior, Pré Junior e Mirim será 

disputado um segundo desempate ao cronômetro. Nas demais categorias e 

subdivisões, ela será resolvida pela melhor colocação dos concorrentes 

envolvidos, respectiva e seqüencialmente, na terceira, segunda e primeira 

prova do Campeonato. 
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ART. 14 – Disputa de Título por Equipe 

 

1. Todas as Entidades Filiadas e Convidadas da FPH poderão apresentar até 2 

(duas) equipes por categoria nos Campeonatos Paulistas. Obs.: Resultados de 

Equipe não pontuam no Troféu Eficiência e Stud Book. 

 

2. Não será permitida a participação de equipes mistas nos Campeonatos 

Paulista nas diversas categorias. 

 

3. Não será permitida a participação de equipes que representem Associações 

de cavaleiros e/ou criadores, caracterizadas por integrantes que não pratiquem 

o hipismo em um único local. 

 

4. As equipes representantes da Associação Brasileira de Hipismo Rural 

(ABHIR) deverão ser formadas exclusivamente por concorrentes de uma 

mesma Regional. 

 

5. Critério de desempate para título de Campeonato por Equipes: Em caso de 

igualdade de pontos entre as equipes se definirá o 1º, 2º e/ou 3º lugares na 

disputa para o título pelo resultado da primeira prova julgada pela Tabela A. 

Será campeã a equipe que, considerados os resultados de seus três melhores 

concorrentes, tiver o menor tempo após a somatória dos tempos ou a menor 

somatória das aproximações ao tempo ideal dos seus 03 (três) melhores 

concorrentes na primeira prova. 

 

 

ART. 15 - Temporadas Oficiais (TO) 

 

1. As temporadas oficiais poderão ser solicitadas a federação no início de cada 

ano para inclusão no calendário oficial sem a necessidade de aprovação em  
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AGO. No caso de solicitação em outro período fica a critério da diretoria e 

disponibilidade de datas para a aprovação de inclusão no calendário FPH. 

 

2. As temporadas oficiais são eventos realizados em um dia de prova, e 

poderá ser acrescida de Festivais ou Provas com regulamentações 

específicas. 

 

3. As temporadas poderão ter ou não inspeção veterinária conforme 

regulamentação especifica apresentada no programa do evento. 

 

4. Será permitida a participação “ABERTA” aos concorrentes de todas as 

categorias, em provas de exigências menores ou iguais às de sua categoria, 

com a finalidade de dar maior oportunidade aos cavaleiros e às suas 

montadas, visando sua formação e/ou recuperação. As participações, 

“ABERTA” implicam tão somente na execução dos percursos e desempates 

como treinamento, não concorrendo, portanto, a premiação e classificação, tal 

como não pontuará no Troféu Eficiência e Stud Book, podendo o Júri de 

Campo anunciar ou não seu resultado.  Sempre que possível, as participações 

“ABERTA” serão encaixadas no final das provas. As participações “ABERTA” 

ficam igualmente sujeitas ao Regulamento de Salto da FPH e Diretrizes, bem 

como à toda regulamentação pertinente à realização das provas, conforme 

disposto no programa oficial do concurso. As inscrições para participação 

como “ABERTA” terão o mesmo valor da inscrição da prova determinada no 

programa do evento. 

 

5. O mesmo conjunto NÃO poderá participar como categoria “ABERTA” em 

uma prova que anteceda a sua participação na prova na sua categoria original 

valendo o resultado. 
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6. Para as temporadas com provas nas alturas entre (0,40m até 1,30m) está 

autorizada, porém opcional, provas para cavalos novos e participação de 

categoria Hors Concours (HC) para todas as alturas. Por HC entenda-se  

 

conjunto sem registro de animal ou mesmo concorrente, não farão parte da 

ordem de entrada e não serão computados à classificação para efeito de 

premiação de pista e ranking. Os valores de inscrições Hors Concours serão 

definidas conforme tabela de taxas FPH. Valor para 2016 R$ 60,00. 

 

7. As participações nas Temporadas Oficiais valerão peso 02 para pontuação 

do Troféu Eficiência. 

 

 

ART. 16 – Denominação das Provas 

 

1.  O Comitê Organizador de um evento estadual ou temporadas ficarão à seu 

critério devidamente aprovados pela federação. Além do nome poderão 

acrescentar o nome da entidade e etapas se necessário. Quando da realização 

de temporadas e/ou festivais com regulamentação especifica o prefixo do 

nome do evento deverá ser exatamente igual a regulamentação. 

 

2. Os campeonatos Paulista deverão levar o nome de sua categoria sendo 

autorizado nome de patrocinadores quando existir. 

 

3. Todas as provas sequenciais finais nas alturas 1,10m/1,15m – 1,20m/1,25m 

– 1,30m/1,35m poderão ser denominadas Copa Prata. 

 

4. As provas finais com alturas 1,35m ou 1,40m poderão ser denominadas Mini 

Grande Prêmio (MGP) ou Copa Ouro. 

 

5. As provas finais com alturas entre 1,45m e 1,50m poderão ser denominadas 

Grande Prêmio (GP) ou Clássico. 
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ART. 17 – Programa do concurso 

 

1. O ante programa com as condições estabelecidas para qualquer Concurso 

Estadual, Paulista ou Temporadas, deve ser enviado pelo Comitê Organizador 

à Federação para análise e correção de acordo com regulamentação 

CBH/FPH ou específica do evento e será aprovado mediante assinatura do 

departamento técnico dando ampla divulgação entre seus associados.  

 

2. Para concursos estaduais e campeonatos paulista, os anteprogramas 

deverão ser encaminhados a FPH num prazo de 45 dias que antecedem o 

inicio do concurso. Os anteprogramas das temporadas deverão ser 

encaminhados num prazo de 30 dias que antecedem o inicio do concurso.  

 

3. Se houverem irregularidades ou ausência de informações a federação 

devolverá o anteprograma ao Comitê Organizador que deverá devolver no 

prazo determinado no momento da devolução. 

 

4. Quaisquer modificações ou inclusões que se tornarem necessárias introduzir 

após aprovação e divulgação deverá ser submetida pelo departamento técnico 

por meio de Adendo ou Comunicado desde que com até 10 dias de 

antecedência ao início do evento. Se houver alteração com prazo menor do 

que o mencionado acima, o comitê deverá informar imediatamente a federação 

para relatar na reunião técnica caso exista, ou informar diretamente o Júri de 

Campo antes do início do evento. 

 

 5. O anteprograma deverá seguir no padrão estabelecido conforme modelo, 

contendo nome, data, local, horários, provas, categorias, procedimentos, 

premiações fase de inscrições, e todo item ali contido. 
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ART. 18 – Reuniões de Chefe de Equipes e/ou Técnica 

 

1. As Entidades Filiadas, Associadas e Convidadas deverão indicar 

nominalmente seu Chefe de Equipe por intermédio de carta ou declaração 

entregue na secretaria da federação antes do inicio da reunião técnica ou pelo 

e-mail faleconosco@fph.com.br .  

 

2.  As Entidades Filiadas, Associadas e Convidadas se farão representar nas 

Reuniões de Chefe de Equipes e/ou Reuniões Técnicas. Serão realizadas 

após termino da Inspeção Veterinária e sua devida conferencia que antecede a 

realização do evento, na sede do Comitê Organizador ou em outra data / local 

indicado no programa oficial do concurso - preferencialmente por seu Diretor 

de Salto ou outro Diretor determinado pelo Comitê Organizador. Na 

impossibilidade destes deverá ser representado por Representante qualificado, 

credenciado por escrito e que terá plenos poderes de sua Entidade para 

manifestar voto. Não serão aceitas contestações posteriores da Entidade não 

representada, com relação a assuntos definidos na reunião. 

 

3. O chefe de equipe terá a responsabilidade da confirmação e cancelamento 

das inscrições que não participarão no campeonato, nomear sua equipe, 

escolher em quais lugares dentre os disponíveis seus concorrentes partirão e 

será responsável perante o Júri de Campo pelos problemas e necessidades de 

seus cavaleiros, a troca dos concorrentes na equipe dentro do prazo 

determinado, e responder perante o Júri de Campo pelos problemas e 

necessidades de seus atletas. 

 

 

CAPÍTULO IV – REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
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ART. 19 – Reconhecimento de Percurso 

 

 

 

1. O reconhecimento de percurso terá uma duração mínima de 15 minutos e 

máxima de 30 minutos a critério do Presidente do Júri de Campo. 

 

2. É fortemente recomendado aos cavaleiros que saltarão no inicio de cada 

prova que realizem o pré-aquecimento de suas montadas antes do 

reconhecimento de pista, uma vez que poderão eventualmente dispor de um 

tempo reduzido para distensão após a realização do reconhecimento de pista. 

 

3. É de responsabilidade dos concorrentes informarem-se com o Juiz de 

Paddock sobre os eventuais forfaits, inclusões e demais alterações na ordem 

de entrada original. Não obstante, tais modificações deverão ser anunciadas 

pelo Júri de Campo e Juiz de Paddock por intermédio do sistema de som. 

 

4. Forfaits, inclusões e demais alterações não poderão justificar o atraso de 

concorrentes para comparecerem imediatamente à “Pista” ou à “Porta” quando 

chamados. 

 

 

ART. 20 – Acesso às áreas de aquecimento e distensão 

 

1. De acordo com as características físicas de cada local, o número de animais 

nas áreas de aquecimento e distensão das provas poderá ser limitado, a 

exclusivo critério do Comissário Chefe.  

 

2. De acordo com as características físicas de cada local e com a 

disponibilização do número de pistinhas pelo Comitê Organizador do evento 

para a área de distensão. 
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3. De acordo com as características físicas de cada local, o número de 

tratadores ou instrutores nas áreas de aquecimento e distensão das provas 

poderá ser limitado ou restrito, a exclusivo critério do Comissário Chefe. 

 

 

ART. 21 – Paddock e Entrada à Pista 

 

1. Para um rápido desenrolar das provas, todos os concorrentes deverão 

respeitar os seguintes procedimentos: 

1.1. Apresentar-se imediatamente ao juiz de paddock, na entrada da pista, 

quando solicitados a “Pista” ou a “Porta”. O não comparecimento imediato 

poderá acarretar a eliminação. 

 

1.2. Os demais concorrentes serão informados pelo sistema de som do 

Paddock quanto ao número de conjuntos que restam para realizar o percurso, 

assim deverão apresentar-se a “Porta”, por intermédio da palavra “Preparar” 

seguida do nome do animal. 

1.3. O concorrente à “Porta” deverá estar na entrada da pista, pronto para 

seguir as orientações do Juiz de Paddock quanto à sua eminente entrada na 

pista. 

1.4. O concorrente poderá adentrar a pista enquanto o concorrente anterior 

estiver realizando seu percurso, porém deverá seguir as orientações do Juiz de 

Paddock e tomar todas as precauções necessárias para não interferir com o 

percurso do concorrente em pista. 

 

ART. 22 – Aspectos Veterinários 

 

1. Hiper Sensibilização: No intuito de preservar a Saúde, Segurança e o Bem 

Estar do Cavalo, todo e qualquer animal com sinais de irritação e / ou hiper 

sensibilização dos membros anteriores e/ou posteriores (ex : feridas, 

vermelhidão excessiva, descamamento da pele), poderá ter sua participação 

nas  competições impedida, à (exclusivo) critério do Presidente do Júri de 

Campo, ouvido o Veterinário Oficial do Concurso. A hipersensibilização dos 
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membros é considerada um ato de maus tratos aos cavalos (Regulamento 

Geral CBH, Artigo 143) e vai contra o princípio do bem estar animal e o fair 

play. Controles periódicos com utilização de câmera termo sensível, para 

controle de temperatura, e exame de palpação, serão realizados a qualquer  

 

momento durante todo o concurso para detectar qualquer alteração na 

sensibilidade normal dos cavalos e ou presença de algum objeto que possa 

causar aumento de sensibilidade local na pele. O exame termográfico por 

imagem deve ser realizado pelo veterinário responsável pelo evento, enquanto 

que o exame de palpação deverá ser realizado por um veterinário oficial do 

concurso ou um veterinário indicado pelo Comitê Organizador. Detectada 

alguma anormalidade relativa a sensibilidade nos membros dos animais 

participantes, seja pela imagem termográfica, seja pelo exame de palpação, o 

caso deverá ser levado, imediatamente, a ciência do Júri de Campo que, em 

conjunto com os veterinários responsáveis pelos exames (termográfico e 

clínico/palpação), definirão pela desqualificação do animal da competição. 

  

2. Membros Dessensibilizados: Nenhum cavalo será autorizado a participar de 

um concurso, não importa em que estágio da competição, se um membro ou 

parte dele estiver temporariamente ou de maneira permanente, 

dessensibilizado de qualquer forma. 

 

3. Qualquer cavalo encontrado com um membro ou parte de um membro 

dessensibilizado por qualquer meio será considerado como tendo competido 

em Violação a este Regulamento e será penalizado a critério da federação por 

este fato. O Veterinário do Concurso comunicará ao Presidente de Júri de 

Campo o fato e este enviará ao Diretor Técnico da FPH para tomar as 

providências legais cabíveis. 

 

4.  A fim de verificar uma possível manqueira, o Delegado Veterinário está 

autorizado a examinar de perto o membro. 

 

 



Federação Paulista de Hipismo 

Rua Brejo Alegre 622 – Brooklin – São Paulo / fone (11) 5642-3350 – www.fph.com.br 

Página 28 

 

 

 

 

 

 

ART. 23 – Início e término de Percurso 

 

 

1. Após o toque do sino no Júri de Campo, iniciar o seu percurso com a maior 

presteza possível. 

 

2. Ao término do percurso deixar a pista em andaduras vivas (trote ou galope), 

liberando o inicio do percurso para o próximo concorrente. 

 

 

ART. 24 – Cerimônia de Premiação 

 

1. Nas competições divida em 02 (duas) partes, a cerimônia de premiação 

poderá ocorrer imediatamente após o término de cada parte, excetuando-se as 

competições com desempate ou 2º percurso. 

 

2. Todos os concorrentes deverão estar atentos às classificações parciais 

anunciadas pelo Júri de Campo os classificados deverão se apresentar ao Juiz 

de Paddock para receberem suas escarapelas imediatamente após o término 

da prova, adentrando prontamente à pista para a cerimônia de premiação. 

 

3.  As medalhas e troféus serão entregues para os vencedores das provas 

isoladamente e para os demais classificados em conjunto pelo responsável 

pelo cerimonial à escolha do Comitê Organizador. 

 

4. O Comitê Organizador deverá convidar o Presidente, diretores ou 

representantes da FPH presentes ao evento para participarem da cerimônia de 

premiação das provas. 
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ART. 25 - Premiação  

1. De pista: obrigatoriamente o Comitê Organizador deverá premiar com 

medalhas e escarapelas em todas as provas até o 6º lugar para cada 

agrupamento de categoria. 

 

2. Do pódio:  

2.1. Para a classificação geral conforme agrupamento das categorias, troféus 

até o 3º colocado. 

2.2. Nos campeonatos para a premiação de equipe deverão ser entregues 

Troféus a Equipe Campeã, Vice-Campeã e 3ª colocada.  

3. Em espécie: Os prêmios devem ser atribuídos em todas as provas 

qualificativas para a classificação geral durante um concurso ou para a 

classificação final após uma série de concursos.  

3.1. A premiação em espécie deverá contemplar os 12 primeiros de acordo 

com a distribuição na tabela a seguir: 

1º lugar – 30% 

2º lugar – 18% 

3º lugar – 13% 

4º lugar - 08%  

5º lugar – 06% 

6º lugar – 05% 

7º e 8º lugar – 4% 

9º ao 12º lugar – 3% 

Até 25% dos participantes com a metade da taxa de inscrição da prova ou 

concurso.  

3.2. Em caso de provas com até 05 (cinco) concorrentes a premiação mínima a 

ser cumprida deverá ser obedecida a seguinte redistribuição:  

1º lugar - 33% 
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2º lugar - 24% 

3º lugar - 19% 

4º lugar - 14%  

5º lugar - 10%.  

 

3.3. Em provas com 06 (seis) concorrentes a redistribuição deve ser a 

seguinte:  

1º lugar - 33% 

2º lugar - 21% 

3º lugar - 16% 

4º lugar - 11% 

5º lugar - 10%  

6º lugar -  9%  

3.4. Em provas a partir de 07 (sete) concorrentes deverá haver a seguinte 

redistribuição:  

1º lugar - a soma de premiação do 1º + a do 12º lugar - (30% + 3%); 

2º lugar – premiação do 2º + a do 11º lugar - (18% + 3%); 

E assim por diante.  

 

4. O valor do primeiro prêmio para concorrentes individuais ou equipes, quer 

em espécie ou de natureza facilmente conversível em espécie, nunca pode 

ultrapassar um terço do valor total dos prêmios de tal natureza oferecidos para 

o conjunto da prova.  

 

5. O total de prêmios em espécie deverá ser distribuído para cada prova e 

mencionado no programa. Se participarem numa competição, menos 

concorrentes que o número de prêmios previsto no programa, o Presidente do  

Júri de Campo é responsável por um novo cálculo da redistribuição dos 

prêmios em espécie a serem atribuídos.  

 

6. A premiação em espécie deverá ser paga ao concorrente obrigatoriamente 

em até 07 (sete) dias a partir do término do concurso. 
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7. O Comitê Organizador deverá encaminhar para a federação as declarações 

de dedução de impostos dos concorrentes pelo pagamento das premiações 

para que sejam inclusos no fechamento do evento.  

 

 

CAPITULO V – ANIMAIS 

 

ART. 26 – Exames Antidoping 

 

1. Os exames antidoping poderão ser realizados em qualquer animal inscrito 

nas competições oficiais da Federação a qualquer momento à exclusivo critério 

do Veterinário Oficial do Concurso e/ou do Presidente do Júri de Campo, 

independente de estar estipulado no programa oficial do concurso e da 

realização da Inspeção Veterinária no concurso. 

 

2. Os animais selecionados para o exame antidoping deverão apresentar os 

seus passaportes CBH para o Veterinário Oficial do Concurso, caso ainda não 

tenham sido requisitados.  

 

3. A responsabilidade pela coleta e custo do antidoping é do Comitê 

Organizador. 

 

 

ART. 27 – Condições Sanitárias Exigidas 

 

1. As condições sanitárias exigidas são: 

1.1 - Exame de Anemia Infecciosa Equina (AIE) e Mormo com resultado 

negativo dentro do prazo de validade. O prazo de validade não deverá espirar 

durante o evento; 

1.2 – Será exigido, atestado de vacinação equina contra Encefalomielite e 

Influenza Equina dentro do prazo de validade; 

1.3 – Para a entrada dos animais será exigida GTA (Guia de Transito Animal). 

Informamos que de acordo com a Lei nº 10670 de 24/10/200 regulamentada 
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pelo decreto nº 45.781 de 27/04/2001 a necessidade do recolhimento da taxa 

de 0,1 UFESP por animal concentrado. 

1.4 – Será obrigatório que todo animal tenham chip. 

 

 

ART. 28 – Inspeções Veterinária 

 

1. As Inspeções Veterinárias serão realizadas em um único dia e os animais 

que não forem aprovados na 1ª inspeção poderão ou não ser encaminhados 

para o “Holding Box” (cocheira de espera) e reinspecionados após 30 minutos, 

no mínimo, e ou ao final da mesma, a exclusivo critério do Veterinário oficial do 

concurso. 

 

2. Na inspeção veterinária será entregue o numero identificador (ID) do animal 

que será o controle de sua participação em todo o evento. 

 

3. É obrigatório e indispensável a apresentação do número identificador (ID) ao 

Comitê Organizador no momento da liberação do financeiro, retirada do 

passaporte e saída da vila hípica 

 

 

ART. 29 – Passaportes  

 

1. Em cumprimento a Diretriz Técnica 007/15 da CBH, é obrigatório o uso de 

passaportes para “TODOS OS ANIMAIS” que participem em eventos hípicos, 

(provas nacionais, internacionais, estaduais, interestaduais, temporadas, 

campeonatos paulista, ranking interno, ranking interno para convidados e 

clinicas), objetivando identificação e efetivo controle sanitário.  

 

2.  Os responsáveis por qualquer animal inscrito nas competições oficiais da 

Federação deverá obrigatoriamente portar passaporte CBH apresentá-los 

sempre que requisitado, independentemente de haver Inspeção Veterinária no 

Concurso. 



Federação Paulista de Hipismo 

Rua Brejo Alegre 622 – Brooklin – São Paulo / fone (11) 5642-3350 – www.fph.com.br 

Página 33 

 

 

3. Os selos estão dispensados nos passaportes para as provas estaduais, 

campeonatos paulistas e temporadas oficiais. 

 

 

4. Os passaportes serão controlados e mantidos até a entrega, no final do 

evento, pelo Comitê Organizador. As questões sanitárias serão controladas 

pelo Veterinário do Concurso. 

 

 

Art. 30 - Arreamento 

 

1. Caneleiras, ligas, boleteiras, cloches e aneleiras 

1.1. Toda e qualquer boleteira ou proteção dos membros posteriores deve:  

1.1.1. Ter a altura máxima (sentido vertical) de 15cm. Em suas partes exterior, 

posterior e interior altura mínima (sentido vertical) de 5cm e em sua parte 

frontal. 

1.1.2. Ser lisa, sem saliências, asperezas ou protuberâncias de qualquer tipo 

ou espécie, em toda a superfície de contato com o membro do animal. 

1.1.3. Ter as partes rígidas anatomicamente encaixadas, com seus lados 

côncavos em contato somente com a face lateral interna do boleto. 

1.1.4. Ter tira de fixação única, de material maleável, sem saliências, 

asperezas ou protuberâncias de quaisquer tipos ou espécie que se sobreponha 

a boleteira ou proteção em sua face frontal, sem entrar em contato direto com 

membro do animal. 

1.1.5. Ter o sentido da tira de fixação sempre de dentro para fora e sistema de 

fixação de velcro, com a face áspera (macho) sempre voltada para o lado 

externo da boleteira ou proteção, não sendo permitidos ganchos, pinos, 

semiargolas (em D), argolas, rebites, ilhoses, fivelas ou afins de quaisquer 

materiais. 

1.1.6. Ter o comprimento da tira de fixação tal que permita que a mesma 

envolva no máximo 2/3 da circunferência do boleto do animal, sem possibilitar 

a volta completa no mesmo. 
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1.1.7.  Ser usada sem qualquer outro elemento adicional em conjunto, com 

exceção do anel de proteção de quartela. 

 

 

 

2. Selas 

2.1. Nenhuma restrição é feita no que concerne a selas. Os itens 3, 4 e 5 

referem-se exclusivamente à pista de competição. 

 

3. Antolhos 

3.1. É proibido o uso de antolhos; 

3.2. Uma pele de carneiro pode ser utilizada em ambas as laterais da 

cabeçada com a condição de que seu diâmetro não exceda 3cm a partir da 

ganacha. 

 

4. Martingais 

4.1. Só é permitido o uso de martingais livres, de anéis. Os martingais fixos são 

permitidos para cavalos em competições para a categoria Iniciantes, Mini 

Mirim, Pré Mirim, Mirim e Cavalos Novos 4 anos. A permissão, para algumas 

categorias, de uso de martingal fixo somente será válida quando a competição 

tiver classificação em separado para a categoria em pauta. 

 

5. Rédeas e Bridões 

5.1. As rédeas devem ser presas ao(s) bocado(s) (argolas) ou diretamente à 

brida. São permitidos freio- bridões, pelhams, bridões ascensores (releveurs) e 

os hackamores. 

 

6. Estribos e Loros 

6.1. Por razões de segurança o estribo e o loro (aplicável igualmente aos 

estribos de segurança) devem pender em liberdade do pino ao qual são presos 

na sela e poder balançar livremente. Todos os métodos de fixação, quaisquer 

que sejam não podem ser admitidos. O cavaleiro não deve prender direta ou 

indiretamente uma parte de seu corpo à sela. 
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7. Chicotes  

7.1.  Os concorrentes são autorizados a usar um chicote de adestramento 

durante o trabalho no plano, porém é absolutamente proibido usar um chicote  

 

com um peso fixado em sua extremidade, em momento algum, nem usar um 

chicote com mais de 75 cm de comprimento na pista, áreas de treinamento e 

aquecimento, quando esteja passando por cavaletes, varas ou qualquer 

obstáculo. Não é permitido portar um sobressalente para o chicote.  

7.2. Uso excessivo do chicote:  

7.2.1. O chicote não pode ser usando par descarregar a raiva do cavaleiro. 

Esse uso é sempre excessivo.  

7.2.2. O chicote não pode ser usando após eliminação ou se o cavalo já saltou 

ultimo obstáculo do percurso.  

7.2.3. O chicote nunca pode ser usando do lado contrario, isto é, chicote na 

mão direita usando do lado esquerdo ou chicote na mão esquerdo usado do 

lado direito do cavalo.  

7.2.4. O uso do chicote na cabeça do cavalo é sempre excessivo.  

7.2.5. O chicote não pode ser usando mais de 3 (três) vezes para cada 

incidente. Se a pele estiver cortada o uso será considerado excessivo.  

7.2.6. O concorrente que usar mal ou excessivamente o chicote será 

desqualificado a critério do Júri de Campo. 

 

8. A inobservância dos critérios supracitados acarretará na eliminação do 

concorrente da prova e na desqualificação do concorrente no Concurso, sendo 

cabíveis ainda as demais medidas previstas nos regulamentos vigentes.  

 

9. Fica ainda estabelecido que, para todas as competições das categorias e 

respectivas subdivisões com chamada de prova com altura igual ou superior a 

1,30m., quando da utilização tanto nos membros anteriores quanto posteriores 

de boleteiras e caneleiras:  

9.1 O contato direto da face áspera do velcro (macho) do sistema de fixação 

com os membros do animal acarretará na eliminação do concorrente da prova 
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e na desqualificação do concorrente no Concurso, sendo cabíveis ainda as 

demais medidas previstas nos regulamentos vigentes.  

9.2 O contato direto de ganchos, pinos, semi argolas (em D), argolas, rebites, 

ilhoses, fivelas ou afins do sistema de fixação ou não, de quaisquer materiais,  

 

com os membros do animal acarretará na eliminação do concorrente da prova 

e na desqualificação do concorrente no Concurso, sendo cabíveis ainda as 

demais medidas previstas nos regulamentos vigentes.  Parágrafo único – 

Cavalos montados por concorrentes de quaisquer categorias em competições 

até 1,20m inclusive, com chamada para as categorias relacionadas acima, 

deverão obedecer essas mesmas regras em qualquer área do concurso. 

 

10. Verificação de arreamento 

10.1. As verificações de arreamento poderão ocorrer a qualquer momento, por 

amostragem, durante a realização dos concursos. 

10.2. Qualquer Comissário ou Membro do Júri de Campo, em conjunto com o 

Veterinário Oficial do Concurso, poderá solicitar a troca de quaisquer 

equipamentos que, a seus exclusivos critérios, considerarem desconfortáveis 

para os animais. 

 

 

ART. 31 – TAC (Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta) 

 

Regulamentação da Pratica Esportiva Hipismo - Atendimento ao TAC – Promotoria da 

Infância e Juventude. 

A CBH -Confederação Brasileira de Hipismo e a FPH -Federação Paulista de Hipismo, 

assinaram com o Ministério Público de São Paulo - Promotoria de Justiça de Defesa 

dos Interesses Difusos e Coletivos da Infância e da Juventude da Capital um TERMO 

DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, Procedimento 

Administrativo nº 032/2012, relativo a procedimentos que visam dar maior segurança e 

melhores resultados no aprendizado no esporte hípico, que possui os seguintes 

termos:  

" Aos seis de maio de 2014, na sede da promotoria de Justiça de Defesa dos 

Interesses Difusos e Coletivos da Infância e Juventude da Capital, onde se fazia 
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presente a 16ª Promotora de Justiça da Infância e da Juventude da Capital, Dra 

Luciana Bergamo Tchorbadjian, compareceram as compromissárias acima 

qualificadas e, a propósito do objeto do Procedimento Administrativo acima referido, 

assumiram o Compromisso de Ajustamento de Conduta, com força de título executivo 

extrajudicial, na forma de art. 5º, § 6º, da lei 7.347/85, nos seguintes termos :  

 

Considerando que toda a criança e adolescente goza de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que 

trata essa Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, 

moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade, consoante o art. 

3º do Estatuto da Criança e do Adolescente(Lei nº 8.069/90); Considerando que "é 

dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público 

Assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e comunitária", 

conforme dispõe o art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente;  Considerando 

que, nos termos do art. 5º, da Lei nº 8.069/90, "nenhuma criança ou adolescente será 

objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 

omissão, aos seus direitos fundamentais"; Considerando que, de acordo com o art.70 

do ECA, "é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos 

da criança e do adolescente"; Considerando que, nos termos do art. 71 do ECA, a 

criança e o adolescente têm direito à informação, cultura, lazer, esportes, diversões, 

espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento"; Considerando que, consoante art. 73 do ECA, a inobservância das 

normas de prevenção importará em responsabilidade da pessoa física ou jurídica; 

Considerando que, conforme se apurou nos autos do procedimento em epígrafe, as 

escolas de esportes hípicos no Brasil carecem de regulamentação específica; 

Considerando que, conforme se apurou, há casos em que os professores/instrutores 

não têm formação adequada, não são selecionados conforme critérios objetivos e 

nem obrigados a frequentar cursos de formação e reciclagem, o que compromete a 

segurança dos alunos; Considerando que conforme pesquisa realizada com 

praticantes, professores e instrutores do hipismo, os graves acidentes ocorridos têm 

como causas principais a não utilização dos equipamentos de segurança, sobretudo 

capacete, a falta de qualificação e despreparo dos instrutores e a ausência de 
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regulamentação da prática esportiva em questão; A CBH faz saber a todos que a 

partir dessa data, a seguinte regulamentação deve OBRIGATORIAMENTE ser 

seguida por todas as Entidades ( Clubes, Maneges, Hípicas Particulares, Escolas de 

Equitação e outras) filiadas à Federação Paulista de Hipismo, sendo que as que não o 

fizerem, responderão ao Ministério Público do Estado de São Paulo, perante a  

Promotoria de Justiça de Defesa dos Interesses Difusos e Coletivos da Infância e da 

Juventude, por essa ação, sendo diretamente responsabilizados, e arcarão com as 

penalidades previstas no TAC.  

 

ART. 32 – Capacete 

 

1. O capacete é de uso obrigatório por todos os indivíduos, de qualquer idade, 

que estiverem montados e pratiquem as modalidades de esportes hípicos 

previstas no Estatuto.  

2. É obrigatório o uso de capacetes com três pontos de fixação, devidamente 

afivelado, em qualquer momento para todos que estiverem montando um 

cavalo, em qualquer local no recinto da competição. 

 

CAPÍTULO VI – CATEGORIAS 

 

ART. 33 – Categorias de cavaleiros e amazonas  

 

1. A participação dos cavaleiros, amazonas e suas montadas nas provas 

oficiais da federação obedecerá ao previsto nos Regulamentos Geral e de 

Salto da CBH, respeitadas porém as modificações previstas pela Federação 

Paulista, tendo em vista as peculiaridades regionais. Assim, visando o 

aperfeiçoamento de seus cavaleiros e a formação do agrupamento homogêneo 

de competição, ficam os cavaleiros e amazonas, divididos nas seguintes 

categorias: 

 

MINI-MIRIM - A partir do início do ano em que completar 08 anos, até o fim do 

ano em que atingir a idade de 12 anos. Altura mínima 1,00m, altura máxima 

1,05m, inclusive desempates. Atenção a partir de 1 de janeiro de 2017 a 

categoria Mini Mirim terá alteração da idade de saída da categoria, valendo 
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como início o ano em que completa 08 anos até o fim do ano em que atingir a 

idade de 11 anos. 

 

PRÉ-MIRIM – a partir do inicio do ano em que completar 11 anos até o final do 

ano em que atingir a idade de 13 anos. Os concorrentes que participaram de  

 

provas da categoria Pré Mirim no ano em curso não poderão participar de 

prova da Categoria Jovem Cavaleiro, em qualquer uma de subdivisões. Altura 

mínima 1,10m, altura máxima 1,20m. Inclusive desempate; 

 

MIRIM - a partir do inicio do ano em que completar 12 anos até o fim do ano 

em que atingir a idade de 14 anos. Os concorrentes que participaram de 

provas da categoria Mirim no ano em curso não poderão participar de provas 

da Categoria Jovem Cavaleiro, em qualquer uma de suas subdivisões. Altura 

mínima 1,15 -  altura máxima 1,30 inclusive desempates.  

 

PRÉ-JÚNIOR - a partir do inicio do ano em que completam 14 anos até o fim 

do ano em que atingir a idade de 16 anos. Os concorrentes que participaram 

de provas da categoria Pré-Junior no ano em curso não poderão participar de 

provas da Categoria Jovem Cavaleiro, em qualquer uma de subdivisões. Suas 

provas serão de Altura mínima 1,10m, altura máxima 1,35m. Inclusive 

desempates. 

 

JUNIOR - a partir do inicio do ano em que completar 14 anos até o fim do ano 

em que atingir a idade de 18 anos. Os concorrentes que participarem de 

provas da categoria Junior no ano em curso não poderão participar de provas 

da Categoria Jovem Cavaleiro, em qualquer uma de subdivisões. Suas provas 

de Altura mínima de 1,20m e Altura máxima de 1,45m. Inclusive desempates; 

 

YOUNG RIDERS - a partir do inicio do ano em que completar 16 anos até o fim 

do ano em que atingir a idade de 21 anos. Os concorrentes que participaram 

de provas da categoria Young Rider no ano em curso não poderão participar 

de provas da Categoria Jovem Cavaleiro, em qualquer uma de suas 
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subdivisões. Suas provas de Altura mínima 1,30m, altura máxima 1,50m. 

Inclusive desempate;  

 

SENIOR ESPECIAL - cavaleiros e amazonas a partir da idade de 18 anos 

completos, desde que não tenham participado em provas de 1,50m a 1,55m  

 

dentro do ano em Curso. Também não poderão ter representado o Brasil em 

Copas do Mundo, Jogos Pan Americanos, Jogos Olímpicos e Campeonatos  

Sul Americano, Americano ou Mundial no ano em curso. A participação se dará 

em provas com altura de 1,20m, 1,30m e 1,40m. 

 

SENIOR - cavaleiros e amazonas a partir da idade de 18 anos completos, 

altura máxima 1,50m inclusive desempates; Os concorrentes que participaram 

de provas da categoria sênior no ano em Curso não poderão participar em 

qualquer das subdivisões da categoria Jovem Cavaleiros.A participação se 

dará em provas com altura de 1,20m a 1,50m.  

 

SENIOR TOP - cavaleiros e amazonas a partir da idade de 18 anos completos. 

A participação se dará em provas com altura de 1,45m a 1,70m de acordo com 

a regulamentação da CBH. 

 

JOVEM CAVALEIRO - Os cavaleiros / amazonas das Categorias JOVEM 

CAVALEIRO B, JC A, JC E JC TOP poderão participar de provas até 1,45m de 

altura inicial desde que as limitações etárias de cada subdivisão permita. 

Entretanto, só poderão baixar no máximo 15cm da maior altura que 

participaram no ano calendário em curso ou ano/calendário anterior. Esta 

limitação se aplica também nos Campeonatos Paulistas. OBS: Todos os 

concorrentes que se enquadrem nas Categorias de Jovens Cavaleiros, para 

participar das mesmas NÃO podem ter concorrido no Ano em Curso das 

categorias Pré Mirim, Mirim, Pré Júnior, Júnior, Young Rider ou Sênior. 

 

JOVENS CAVALEIROS B - os cavaleiros e amazonas a partir do início do ano 

em que completar 12 anos até o fim do ano em que completa a idade de 21 
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anos. A participação se dará em provas com altura de 1,00m a 1,05m inclusive 

desempates;  

 

JOVENS CAVALEIROS A - os cavaleiros e amazonas a partir do início do ano 

em que completar 14 anos até o fim do ano em que completa a idade de  

 

21anos. A participação se dará em provas com altura de 1,10m a 1,25m 

inclusive desempates; 

  

JOVENS CAVALEIROS - os cavaleiros e amazonas a partir do início do ano 

em que completar 15 anos até o fim do ano em que completa a idade de 21 

anos. A participação se dará em provas com altura de 1,20m a 1,35m inclusive 

desempates. 

 

JOVENS CAVALEIROS TOP - os cavaleiros e amazonas a partir do início do 

ano em que completar 17 anos até o fim do ano em que completa a idade de 

21 anos. A participação se dará em provas com altura de 1,30m a 1,45m 

inclusive desempates;  

 

AMADORES: Todos os concorrentes a partir do inicio do ano que completar 22 

anos de idade. 

 

AMADORES B - A participação se dará em provas com altura mínima 1,00m, 

altura máxima 1,05m inclusive desempates. 

  

AMADORES A - A participação se dará em provas com altura mínima 1,10m., 

altura máxima 1,25m inclusive desempates. 

 

AMADORES - A participação se dará em provas com altura mínima 1,20m, 

altura máxima 1,35m inclusive desempates. 

 

AMADORES TOP - A participação se dará em provas com altura mínima 

1,30m, altura máxima 1,45m inclusive desempates. 
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Regulamentação da Categoria Amador 

 

1. São AMADORES todos os cavaleiros e amazonas independente de sua 

prática e/ou experiência a partir do início do ano que completar o 22º 

aniversário e desde que não exerça as seguintes atividades: 

-Aceitar todo e qualquer tipo de remuneração para montar, treinar e / ou 

preparar cavalos, instruir na equitação ou no treinamento de cavalos e 

ministrar clinicas ou seminários nesta área; 

-Aceitar qualquer forma de remuneração por emprego em outras tarefas (p. 

ex.: secretário(a), ferrador, contador, veterinário, tratador, etc..) e treinar, dar 

instrução, montar, apresentar em competições, preparar cavalos que não são 

de sua propriedade, se seu empregador é proprietário ou treina estes cavalos; 

-Dar instrução a qualquer pessoa, montar ou apresentar em competições 

qualquer cavalo, atividade pela qual recebe remuneração direta ou 

indiretamente. 

-Firmar qualquer forma de acordo de patrocínio sem aprovação de sua 

Federação.  

As atividades abaixo não afetam a qualificação para competir em provas para 

Amadores: 

-Escrever artigos ou livros relativos a cavalos. 

- Aceitar remuneração por atuar como juiz, delegado técnico, desenhador de 

percurso, locutor ou comentarista de televisão, ou receber por serviços 

especifica de ferrador, veterinário, tratador, etc.; 

- Aceitar reembolso de despesas sem lucro; 

-Aceitar prêmios em espécie ou em objetos, competindo com cavalos próprios; 

- Exercer simplesmente a profissão de veterinário, tratador, ferrador, ser 

proprietário ou sócio de haras, escola de equitação, centro hípico, equestre ou 

de treinamento ou criatório. 



Federação Paulista de Hipismo 

Rua Brejo Alegre 622 – Brooklin – São Paulo / fone (11) 5642-3350 – www.fph.com.br 

Página 43 

 

- Cessando as atividades impeditivas da participação nas provas das 

categorias de Amadores, o interessado poderá ser reenquadrado nestas, nas 

seguintes condições. 

- Apresentar formalmente á sua FE documento informando da alteração de 

atividade; 

 

- Decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da apresentação do 

documento acima, devidamente deferido pela sua FE, poderá participar de 

provas destas categorias, que sejam no máximo de altura 15 

(quinze)centímetros inferior ás das provas mais exigentes das quais participava 

ou participou anteriormente. 

- Ao início de uma nova temporada (ano calendário), desde que decorrido 

1(um) ano a contar da data da apresentação da declaração acima citada, 

devidamente deferida, o concorrente poderá competir livremente em quaisquer 

provas das categorias, sempre que sejam atendidas as demais exigências 

regulamentares. 

 

2. A qualificação de Amador tem que ser confirmada através de um 

REQUERIMENTO DE AMADOR emitido anualmente pela sua própria 

Federação Estadual. Ele será emitido preenchido e assinado, inclusive pela 

entidade que representa, devendo estar disponível para verificação em todo e 

qualquer evento da categoria. Caso uma pessoa não esteja de posse de seu 

REQUERIMENTO, a secretaria do concurso poderá aceitar uma declaração 

assinada neste sentido que deve ser encaminhada posteriormente á sua 

Federação Estadual. Sendo uma pessoa definida como não habilitada a prova 

de Amadores, como resultado de um protesto ou recurso, todos os prêmios 

recebidos em provas destas categorias neste e ou em eventos anteriores 

deverão ser devolvidos ás organizações.  

A pessoa em questão deverá ser submetida a ações disciplinares futuras. Ser 

possuidor de um Requerimento de Amador não exclui a possibilidade de que a 

questão do seu status de Amador seja questionada através de uma 

reclamação ou recurso formal. 
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No momento do registro anual em sua Federação Estadual, o cavaleiro deverá 

preencher o Requerimento de Amador, indicando a sua categoria durante o 

ano. È de responsabilidade de a Federação verificar se o concorrente se 

enquadra nesta categoria. 

 

 

 

MASTER – A partir do inicio do ano em que completar 40 anos. Todas as 

subdivisões deverão seguir a regulamentação da Categoria Amador. 

 

MASTER B - Altura mínima 1,00m, altura máxima 1,05m inclusive desempates.  

 

MASTER A - Altura mínima 1,10m altura máxima 1,25m Inclusive desempates. 

 

MASTER - Altura mínima 1,20m, altura máxima 1,35m inclusive desempates. 

 

MASTER TOP - Altura mínima 1,30m, altura máxima 1,60m, inclusive 

desempates. 

 

AMAZONAS: De acordo com agrupamento de categorias permitidas 

 

AMAZONAS B - 1,00m - categorias permitidas: Mini-Mirim, Jovem Cavaleiro B, 

Amador B, Máster B, Jovem Cavaleiro A, Amador A e Máster A. 

 

AMAZONAS A - 1,10m – categorias permitidas: Pré-Mirim, Jovem Cavaleiro A, 

Amador A, Máster A, Jovem Cavaleiro, Amador e Máster. 

 

AMAZONAS - 1,20m – categorias permitidas: Mirim, Jovem Cavaleiro, Amador, 

Máster, Pré-Júnior, Jovem Cavaleiro Top, Amador Top, Máster Top. 

 

AMAZONAS TOP - 1,30m – categorias permitidas: Pré-Júnior, Jovem 

Cavaleiro Top, Amador Top, Máster Top, Junior, Young Rider, Sênior e Sênior 

Top. 
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ART. 34 – Categoria de Animais 

 

1. Cavalos Novos -  É estritamente proibida a participação de cavalos com 

idade inferior a 4 (Quatro) anos (Cronológicos) em quaisquer competições. 

Abaixo tabela de idade Hípica de Cavalos Novos. 

Cavalos 04 anos Animais nascidos entre 01/08/2011 e 31/07/2012 

Cavalos 05 anos Animais nascidos entre 01/08/2010 e 31/07/2011 

Cavalos 06 anos Animais nascidos entre 01/08/2009 e 31/07/2010 

Cavalos 07 anos Animais nascidos entre 01/08/2008 e 31/07/2009 

Cavalos 08 anos Animais nascidos entre 01/08/2007 e 31/07/2008 

 

2.  Os cavalos a partir de 06 anos poderão ser apresentados por concorrentes 

Juniores maiores de 16 anos e Sêniores. 

 

3. Os cavalos devem ter no mínimo 07 anos para participarem com 

concorrentes das categorias Júnior, Pré Júnior, Mirim, Pré Mirim e Mini Mirim. 

 

CAVALOS NOVOS 04 ANOS - Categoria aberta a cavalos com idade de 4 

anos hípicos, com registro em qualquer Studbook brasileiro, reconhecido pelo 

Ministério da Agricultura, que comprove sua idade hípica. 

 

CAVALOS NOVOS 05 ANOS - Categoria aberta a cavalos com idade de 5 

anos hípicos, com registro em qualquer Studbook brasileiro, reconhecido pelo 

Ministério da Agricultura, que comprove sua idade hípica.  

 

CAVALOS NOVOS 06 ANOS - Categoria aberta a cavalos com idade de 6 

anos hípicos, com registro em qualquer Studbook brasileiro, reconhecido pelo 

Ministério da Agricultura, que comprove sua idade hípica. 
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CAVALOS NOVOS  07 ANOS - Categoria aberta a cavalos com idade de 7 

anos hípicos, com registro em qualquer Studbook brasileiro, reconhecido pelo 

Ministério da Agricultura, que comprove sua idade hípica.  

 

 

 

CAVALOS NOVOS 08 ANOS - Categoria aberta a cavalos com idade de 8 

anos hípicos, com registro em qualquer Studbook brasileiro, reconhecido pelo 

Ministério da Agricultura, que comprove sua idade hípica 

 

 

ART. 35 – Agrupamento de Categorias  

 

1. Nas provas com chamada de 1,00m são permitidos os seguintes 

agrupamentos para efeito de classificação conjunta: 

 MINI-MIRIM  

 JOVEM CAVALEIRO B  

 CAVALOS NOVOS 04 / ABERTA 

 MASTER B / AMADOR B  

 

2. Nas provas com chamada de altura mínima 1,10m são permitidos os 

seguintes agrupamentos para efeito de classificação conjunta: 

 CAVALOS NOVOS 04 / 05 ANOS / ABERTA 

 JOVEM CAVALEIRO A / PRÉ-MIRIM  

 MASTER A / AMADOR A 

 

3. Nas provas com chamada de 1,20/1,25m são permitidos os seguintes 

agrupamentos para efeito de classificação conjunta: 

 JOVEM CAVALEIRO / MIRIM  

 MASTER / AMADOR  

 CAVALOS NOVOS 05 / 06 ANOS / JÚNIOR / SENIOR / ABERTA 
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4. Nas provas com chamada de 1,30/1,35m são permitidos os seguintes 

agrupamentos para efeito de classificação conjunta: 

 CAVALOS NOVOS 06 / 07 ANOS / JUNIOR / SENIOR  

 JOVEM CAVALEIRO TOP / PRÉ-JÚNIOR / MASTER TOP / AMADOR 

TOP  

 

 

5. Nas provas com chamada de 1,35/1,45m são permitidos os seguintes 

agrupamentos para efeito de classificação conjunta: 

 JÚNIOR / CAVALOS NOVOS 07 ANOS  

  YOUNG RIDER / SENIOR  

 

6. Nas provas com chamada de 1,40 a 1,50m são permitidos os seguintes 

agrupamentos para efeito de classificação conjunta: 

 YOUNG RIDER / SENIOR  

 

7. Nas provas com chamada de 1,55/1,60m a classificação será 

exclusivamente para a Categoria.   

 SENIOR / SENIOR TOP 

 

 

ART. 36 – Características das Provas por Categoria  

 

1. Provas reservadas à: ABERTA, CAVALOS NOVOS 4 ANOS, MINI-MIRIM, 

JOVEM CAVALEIRO B, MASTER B e AMADOR B, sendo permitidos os 

seguintes agrupamentos para efeito de classificação conjunta: 

 MINI MIRIM 

 JOVEM CAVALEIRO B 

 CAVALOS NOVOS 04 ANOS / ABERTA 

 MASTER B / AMADOR B 

 

Características: 

Extensão máxima 520 m  
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Velocidade 350 m/min. 

Obstáculos de 10 a 12 (14 para provas de 2 fases) 

Saltos de 12 a 14 (16 para provas de 2 fases) 

Altura máxima 1,00m  

Largura máxima 1,20 m (Tríplice 1,30m) 

Compostos      no máximo 2 duplos 

Rio                                       não 

Obstáculos Naturais não 

Buracos artificiais não 

Julgamento Tabela A  

Percurso de acordo com o grau de dificuldade da prova definido no programa 

oficial do concurso. Todas as provas de Cavalos Novos 04 anos, Mini Mirim e 

Jovem cavaleiros serão disputadas com faixa de tempo e tempo ideal. 

 

2. Provas reservadas à: CAVALOS NOVOS 04 / 05 ANOS, ABERTA, JOVEM 

CAVALEIRO A, PRÉ-MIRIM, MASTER A e AMADOR A, sendo permitidos os 

seguintes agrupamentos para efeito de classificação conjunta: 

 CAVALOS NOVOS 04 / 05 ANOS / ABERTA 

 JOVEM CAVALEIRO A / PRÉ-MIRIM  

 MASTER A / AMADOR A  

 

Características: 

Extensão máxima 560 m  

Velocidade 350 m/min. 

Obstáculos de 10 a 12 (14 para provas de 2 fases) 

Saltos de 12 a 14 (16 para provas de 2 fases) 

Altura máxima 1,10m  

Largura máxima 1,30 m (Tríplice 1,50 m) 

Compostos no máximo 1 duplo e 1 triplo ou 2 duplos 

Rio não 

Obstáculos Naturais não 

Buracos artificiais no máximo 1,20 m de largura 

Julgamento Tabela A e C, sendo esta exclusivamente para   
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Percurso de acordo com o grau de dificuldade da prova definido no programa 

oficial do concurso Nos desempates a altura máxima dos obstáculos não 

poderá ultrapassar 1,20m. 

 

 

 

 

3. Provas reservadas a: CAVALOS NOVOS 05 / 06 ANOS, MIRIM, JOVEM 

CAVALEIRO, MASTER, AMADOR, JÚNIOR e SENIOR, sendo permitidos os 

seguintes agrupamentos para efeito de classificação conjunta: 

 JOVEM CAVALEIRO / MIRIM  

 MASTER / AMADOR  

 CAVALOS NOVOS 05 / 06 ANOS / JÚNIOR / SENIOR   

 

Características: 

Extensão máxima 560 m  

Velocidade 350 m/min 

Obstáculos de 10 a 14  

Saltos de 12 a 17 

Altura máxima 1,20m  

Largura máxima 1,50m (Tríplice 1,60m) 

Compostos no máximo 1 duplo e 1 triplo ou 3 duplos 

Rio 3,50m 

Obstáculos Naturais sim 

Buracos artificiais no máximo 1,50m de largura 

Julgamento conforme definido no programa oficial do concurso  

Percurso de acordo com o grau de dificuldade da prova definido no programa 

oficial do concurso. Nos desempates a altura máxima dos obstáculos não 

poderá ultrapassar 1,30m. 

 

4. Provas reservadas a: CAVALOS NOVOS 06 / 07 ANOS, JOVEM 

CAVALEIRO TOP, PRÉ-JÚNIOR, JÚNIOR, MASTER TOP, AMADOR TOP e 
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SENIOR, sendo permitidos os seguintes agrupamentos para efeito de 

classificação conjunta: 

 CAVALOS NOVOS 06 / 07 ANOS / JUNIOR / SENIOR  

 JOVEM CAVALEIRO TOP/ PRÉ-JÚNIOR/ MASTER TOP/ AMADOR 

TOP  

 

 

 

Características: 

Extensão 580 m  

Velocidade 350m/min a 400m/min., sendo 375m/min. Nos 

Campeonatos Paulistas e Brasileiros.  

Obstáculos de 10 a 14 

Saltos de 10 a 17 

Altura máxima 1,30m  

Largura máxima 1.60m (Tríplice 1,80m) 

Compostos no máximo 1 duplo e 1 triplo ou 3 duplos 

Rio 4,00m  

Obstáculos Naturais sim 

Buracos artificiais no máximo 2,00m de largura 

Julgamento conforme definido no programa oficial do concurso  

Percurso de acordo com o grau de dificuldade da prova definido no programa 

oficial do concurso. Nos desempates a altura máxima dos obstáculos não 

poderá ultrapassar 1,40m 

 

5. Provas reservadas a: CAVALOS NOVOS 07 ANOS, JÚNIOR, YOUNG 

RIDER e SENIOR sendo permitidos os seguintes agrupamentos para efeito de 

classificação conjunta: 

 JÚNIOR / CAVALOS NOVOS 07 ANOS  

 YOUNG RIDER / SENIOR  

 

Características: 

Extensão 650 m  
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Velocidade 350 a 400 m/min., sendo. 375 m/min. nos 

Campeonatos Paulistas / Brasileiros de CAVALOS NOVOS 07 Anos, JUNIOR 

e JOVEM CAVALEIRO e 400 m/min. nos Campeonatos Paulistas / Brasileiros 

de SENIOR. 

Obstáculos de 10 a 14 

Salto de 10 a 17 

Altura máxima 1,40m 

 

Largura máxima 1,70m (Tríplices 1,90m) 

Compostos no máximo 1 duplo e 1 triplo ou 3 duplos  

Rio 4,00m 

Obstáculos Naturais sim 

Buracos artificiais no máximo 2,00m de largura 

Julgamento conforme definido no programa oficial do concurso  

Percurso de acordo com o grau de   dificuldade da prova definido no programa 

oficial do concurso.Podem ser feitos no máximo 02 desempates, nos quais a 

altura máxima dos obstáculos não poderá ultrapassar 1,50m. 

 

6. Provas reservadas a: YOUNG RIDER e SENIOR, sendo permitido o 

seguinte agrupamento de para efeito de classificação conjunta: 

 YOUNG RIDER / SENIOR  

 

Características: 

Extensão 650m 

Velocidade 350 a 400m/min., sendo 400 m/min. Nos 

Campeonatos Paulista / Brasileiro  

Obstáculos de 10 a 14 

Salto de 10 a 17 

Altura máxima 1,50m 

Largura máxima 1,80m (Tríplices 2,00m) 

Compostos no máximo 1 duplo e 1 triplo ou 3 duplos 

Rio 4,00m 

Obstáculos Naturais sim 
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Buracos artificiais no máximo 2,00m de largura 

Julgamento conforme definido no programa oficial do concurso  

Percurso de acordo com o grau de   dificuldade da prova definido no programa 

oficial do concurso. Podem ser feitos no máximo 2 desempates, nos quais a 

altura máxima dos obstáculos não poderá ultrapassar 1,60m. 

 

 

 

7.  Provas reservadas a: SENIOR e SENIOR TOP 

 SENIOR / SENIOR TOP  

 

Características: 

Extensão 650 m 

Velocidade 350 a 375 m/min. e 400 m/min. nos Campeonatos  

Paulista / Brasileiro  

Obstáculos de 10 a 14 

Salto de 10 a 17 

Altura máxima 1,60m 

Largura máxima 1,80m (Tríplices 2,00m) 

Compostos no máximo 3 duplos ou 1 duplo e 1 triplo 

Rio 4,50m 

Obstáculos Naturais sim 

Buracos artificiais  no máximo 2,00m de largura 

Julgamento conforme definido no programa oficial do concurso . 

Percurso de acordo com o grau de dificuldade da prova definido no programa 

oficial do concurso. Podem ser feitos no máximo 2 desempates, nos quais a 

altura máxima dos obstáculos não poderá ultrapassar 1,70m. 

 

 

ART. 37 – Divisão das provas em partes 

 



Federação Paulista de Hipismo 

Rua Brejo Alegre 622 – Brooklin – São Paulo / fone (11) 5642-3350 – www.fph.com.br 

Página 53 

 

1. As provas com chamadas de 1,10m. - 1,20m - 1,30m e 1,40m, poderão ser 

divididas em até 02 (duas) partes, de acordo com o seu grau e nível de 

dificuldade. As divisões serão as seguintes: 

 

1,10m 

1ª Parte - MASTER A - AMADOR A  

2ª Parte – JOVEM CAVALEIRO A - PRÉ-MIRIM 

 

 

 

1,20m 

1ª Parte – MASTER - AMADOR – MIRIM - JOVEM CAVALEIRO - PRÉ 

JUNIOR 

2ª Parte – CAVALOS NOVOS 5 / 6 ANOS – JUNIOR - SENIOR 

 

1,30m 

1ª Parte – JOVEM CAVALEIRO TOP - PRÉ-JÚNIOR - MASTER TOP - 

AMADOR TOP  

2ª Parte – CAVALOS NOVOS 6 / 7 ANOS – JUNIOR - SENIOR 

 

1,40m 

1ª Parte – CAVALOS NOVOS 7 / 8 ANOS - JUNIOR  

2ª Parte – YOUNG RIDER - SENIOR 

 

2. As eventuais divisões das provas serão devidamente estabelecidas no 

Programa Oficial dos Eventos. 

 

 

CAPÍTULO VII - UNIFORMES 

 

ART. 38 – Uniformes dos concorrentes 
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1. Tendo em vista a obrigatoriedade da correta apresentação dos cavaleiros, o 

Presidente do Júri de Campo julgará os seus uniformes, podendo a seu 

exclusivo critério, solicitar as alterações necessárias. 

 

2. O reconhecimento de percurso poderá ser feito sem capacete e sem 

casaca, obrigando-se, entretanto o concorrente a usar a camisa, gravata ou 

plastron e botas. 

 

3. Nas competições os concorrentes deverão portar casaca vermelha, preta, 

azul marinho ou cinza, culote branco ou bege claro, ou ainda as oriundas de  

 

Patrocínios devidamente registradas na CBH, capacete duro com (uma) 

fixação em três pontos, botas pretas ou marrom, ou preta com borda castanha, 

camisa com colarinho e punhos brancos e gravata branca para os cavaleiros e 

plastron para amazonas. A casaca poderá eventualmente ser liberada pelo 

Presidente do Júri de Campo.  

 

4. É obrigatório o uso de capacetes com três pontos de fixação, devidamente 

afivelado, em qualquer momento para todos que estiverem montando um 

cavalo, em qualquer local no recinto da competição.  

 

5. Quando acontecer a queda do capacete, ou simplesmente a abertura da 

fixação, o concorrente deve parar e realizar a correção. Não haverá 

penalização pela parada, porém o cronômetro não será interrompido.  

 

6. Nas cerimônias de premiação é obrigatório o uso do uniforme completo. 

 

 

CAPÍTULO VIII - TROFÉU EFICIÊNCIA, STUD BOOK E TROFÉU EFICÁCIA  

 

ART. 39 - Participação  
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1. Só poderão participar do Troféu Eficiência, Stud Book e Troféu Eficácia os 

concorrentes registrados em uma entidade devidamente cadastrada, ativa e 

devidamente regular na FPH. 

 

2. Para a pontuação do troféu eficiência os concorrentes que disputam as 

provas com mais do que uma montada, pontuarão apenas com o seu melhor 

resultado, independente do conjunto, servindo os demais resultados para 

classificação de pista na prova e para premiação em espécie, ficando essas 

classificações válidas para stud book. 

 

 

 

3. Os concorrentes poderão participar de apenas uma categoria do Ranking da 

FPH de Concorrentes de Salto, com as seguintes exceções:  

3.1 Concorrentes da categoria Júnior, que poderão pontuar também na 

categoria Young Rider;  

3.2 Concorrentes da categoria Young Rider, que poderão pontuar também nas 

categorias Júnior ou Sênior, de acordo com sua idade; 

3.3 Concorrentes da categoria Jovem Cavaleiro, que poderão pontuar em até 2 

(duas) subdivisões desta categoria no mesmo evento (Jovem Cavaleiro B, 

Jovem Cavaleiro A, Jovem Cavaleiro e Jovem Cavaleiro Top), respeitado o 

limite máximo de 0,15m. de diferença na altura da chamada das subdivisões; 

3.4 Concorrentes da categoria Amador, que poderão pontuar em até 2 (duas) 

subdivisões desta categoria no mesmo evento (Amador B, Amador A, Amador 

e Amador Top), respeitado o limite máximo de 0,15m. de diferença na altura da 

chamada das subdivisões; 

3.5 Concorrentes das categorias Máster, que poderão pontuar em até 2 (duas) 

subdivisões desta categoria no mesmo evento (Máster B, Máster A, Máster e 

Máster Top) e que poderão pontuar também nas subdivisões da categoria 

Amador, respeitado o limite máximo de 0,15m. de diferença na altura da 

chamada das subdivisões. 
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ART. 40 – Contagem de Pontos 

 

1. A tabela de pontuação a ser adotada para o Ranking FPH de Concorrentes 

de Salto, em todas as suas categorias e subdivisões é a seguinte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de Conjuntos Participantes na Prova, independente de marcarem 

pontos para o Ranking.  

 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 7 5 3 1 

2 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 4 2 1  

3 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 2 1   

4 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1    

5 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1     

6 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1      

7 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1       

8 9 8 7 6 5 4 3 2 1        

9 8 7 6 5 4 3 2 1         

10 7 6 5 4 3 2 1          

11 6 5 4 3 2 1           

12 5 4 3 2 1            

13 4 3 2 1             

14 3 2 1              

15 2 1               

16 1                

 

2. Os pontos da tabela de pontuação serão acrescidos conforme abaixo:  
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2.1 De 17 até 32 concorrentes de uma mesma categoria ou subdivisão por 

prova = acréscimo de 10%. 

2.2 De 33 até 48 concorrentes de uma mesma categoria ou subdivisão por 

prova = acréscimo de 20%;  

2.3 De 49 até 64 concorrentes de uma mesma categoria ou subdivisão por 

prova = acréscimo de 30%;  

2.4 De 65 até 80 concorrentes de uma mesma categoria ou subdivisão por 

prova= acréscimo de 40%; 

2.5 Acima de 80 concorrentes de uma mesma categoria ou subdivisão por 

prova= acréscimo de 50%; 

 

3. Só serão válidas para contagem de pontos as inscrições dos concorrentes 

devidamente cadastrados na FPH com seu Registro válido e não possuindo 

quaisquer débitos na FPH. 

 

4. Os concorrentes terão seus pontos computados para o Ranking FPH de 

Concorrentes de Salto somente em competições disputadas com um mínimo 

de 03 (três) conjuntos e com chamada igual ou superior às alturas oficiais. 

 

5. Haverá estorno de pontos em caso de:  

5.1 Desclassificação, confirmada pelo STJD-HB após a confirmação 

(contraprova positiva) de doping;  

5.2 Configurada participação sem registro válido na Federação Paulista. 

Entende-se por registro válido, cadastro sem validação e pagamento de taxas 

vigentes. 

 

6. Em caso de empates nas classificações de provas de Concursos de Salto, 

os pontos referentes a estas classificações serão somados e divididos entre os 

conjuntos empatados, salientado que se x concorrentes empatarem em uma 

determinada classificação a melhor classificação imediatamente subsequente 

será x + 1 (i.e. 4 concorrentes empatados em 1º lugar, a melhor classificação 

imediatamente subsequente será 5º lugar). 
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7. Em caso de empates nas classificações de provas dos Campeonatos 

Paulistas de Salto, os concorrentes empatados receberão os pontos integrais 

da classificação do empate, salientado que se x concorrentes empatarem em 

uma determinada classificação a melhor classificação imediatamente 

subsequente será x + 1. 

 

8. Em caso de empates nas classificações de provas de Concursos Nacionais 

e Internacionais que tenham características e contagem de pontos perdidos 

nas provas e na classificação geral, igual ou semelhante as dos Campeonatos  

 

 

Paulistas e Brasileiros, os concorrentes empatados receberão os pontos 

integrais da classificação do empate, salientado que se x concorrentes 

empatarem em uma determinada classificação a melhor classificação 

imediatamente subsequente será x + 1. 

 

9. Caso um concorrente participe de uma prova válida pelo Ranking FPH de 

Cavaleiros de Salto com mais de 1 (um) cavalo pontuará no Ranking para 

cavaleiros apenas com o melhor resultado obtido e o (s) seu (s) resultado (s) 

com outro (s) cavalo (s) não será (ão) expurgado (s) da classificação da prova. 

 

10. As provas do Campeonato Paulista de Salto para Amazonas não serão 

válidas para o Ranking da FPH. 

 

 

ART. 41 – Categorias, agrupamentos, subdivisões e coeficientes  

  

1. O Ranking FPH de Concorrentes de Salto é disputado nas seguintes 

categorias, agrupamentos e subdivisões: 

1.1. Categoria Iniciante Aspirante 0,40m, Preliminar 0,60m, Intermediária 

0,80m e Principal 0,90m disputadas em temporadas Oficiais, Torneios, Copa e 

Campeonatos Paulistas e Brasileiros 

1.2. A categoria Iniciante terá (02) duas contagens: 
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1.2.1. Ranking Regional: soma de todos os resultados das provas disputadas 

nas Etapas para que sejam conhecidos os Campeões por Regional (do 1º ao 

10º colocado). 

1.2.2. Troféu Eficiência: CSE (Concurso de Salto Estadual), Copas e 

Campeonatos Paulista, Interior e Brasileiro. 

Coeficientes 

Temporadas Oficiais: Coeficiente = 2,00; 

Campeonatos Paulistas: Coeficiente = 2,00; 

Campeonatos Estaduais: Coeficiente = 2,00; 

Campeonatos Brasileiros, Nacionais e Internacionais: Coeficiente = 1,00; 

 

2. Categorias Mini-Mirim, Pré-Mirim, Mirim, Pré-Junior, Junior e Young Rider  

Coeficientes 

Temporadas Oficiais: Coeficiente = 2,00; 

Campeonatos Paulistas: Coeficiente = 2,00; 

Campeonatos Estaduais: Coeficiente = 2,00; 

Campeonatos Brasileiros, Nacionais e Internacionais: Coeficiente = 1,00; 

 

3. Categoria Senior 

Para esta categoria são validos os resultados das provas indicadas pela FPH 

nos Concursos Nacionais e Internacionais, que fazem parte do calendário da 

CBH, nos quais são realizadas provas com chamada exclusiva para a 

categoria, com altura igual ou superior a 1,50 m, alem do Campeonato Paulista 

e Brasileiro de Sênior Top, com coeficientes de multiplicação da pontuação 

conforme abaixo especificados:  

Coeficientes 

Temporadas Oficiais: Coeficiente = 2,00; 

Campeonatos Paulistas: Coeficiente = 2,00; 

Campeonatos Estaduais: Coeficiente = 2,00; 

Campeonatos Brasileiros, Nacionais e Internacionais: Coeficiente = 1,00; 

 

4. Categoria Jovem Cavaleiro; subdivisões: Jovem Cavaleiro B, Jovem 

Cavaleiro A, Jovem Cavaleiro e Jovem Cavaleiro Top  
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Coeficientes 

Temporadas Oficiais: Coeficiente = 2,00; 

Campeonatos Paulistas: Coeficiente = 2,00; 

Campeonatos Estaduais: Coeficiente = 2,00; 

Campeonatos Brasileiros, Nacionais e Internacionais: Coeficiente = 1,00; 

4.1 Os concorrentes da categoria Jovem Cavaleiro poderão participar de até 

duas subdivisões no mesmo evento, com variação máxima de 0,15m. entre 

elas e no máximo 0,15m. abaixo da maior altura em que participaram nos 

últimos 12 (meses).  

 

 

4.2 O mesmo concorrente não poderá ser campeão em mais de uma 

subdivisão do Ranking da categoria Jovem Cavaleiro no mesmo ano. Caso 

ocorra, será considerado campeão apenas na categoria mais alta.  

 

5. Categoria Amador, subdivisões: Amador B, Amador A, Amador e Amador 

Top  

Coeficientes 

Temporadas Oficiais: Coeficiente = 2,00; 

Campeonatos Paulistas: Coeficiente = 2,00; 

Campeonatos Estaduais: Coeficiente = 2,00; 

Campeonatos Brasileiros, Nacionais e Internacionais: Coeficiente = 1,00; 

5.1 Os concorrentes da categoria Amador poderão participar de até duas 

subdivisões no mesmo evento, com variação máxima de 0,15m. entre elas e 

no máximo 0,15m. abaixo da maior altura em que participaram nos últimos 12 

(meses).  

5.2 O mesmo concorrente não poderá ser campeão em mais de uma 

subdivisão do Ranking da categoria Amador no mesmo ano. Caso ocorra, será 

considerado campeão apenas na categoria mais alta.  

 

6. Categoria Máster; subdivisões: Máster B, Máster A, Máster e Máster Top  

Coeficientes 

Temporadas Oficiais: Coeficiente = 2,00; 
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Campeonatos Paulistas: Coeficiente = 2,00; 

Campeonatos Estaduais: Coeficiente = 2,00; 

Campeonatos Brasileiros, Nacionais e Internacionais: Coeficiente = 1,00; 

 

6.1 Os concorrentes da categoria Máster poderão participar de até duas 

subdivisões no mesmo evento, com variação máxima de 0,15m. entre elas e 

no máximo 0,15m. abaixo da maior altura em que participaram nos últimos 12 

(meses).  

 

 

 

6.2 A subdivisão Máster TOP é aberta para concorrentes da categoria que 

eventualmente tenham participado de provas acima de 1,45m. nos últimos 12 

(meses);  

6.3 O mesmo concorrente não poderá ser campeão em mais de uma 

subdivisão do Ranking da categoria Máster no mesmo ano. Caso ocorra, será 

considerado campeão apenas na categoria mais alta. 

 

 

ART. 42 – Pontos não considerados 

 

1. A Categoria ABERTA não pontua no Troféu Eficiência e no Stud Book; 

 

2. Resultados de Equipe não pontuam no Troféu Eficiência e no Stud Book; 

 

3. Categoria Amazonas não pontua no Troféu Eficiência. 

 

4. Provas das regionais não serão válidas para o Troféu Eficiência serão 

computados todos os resultados das provas disputadas nas Etapas.   

 

5. Nas competições com provas de chamadas em mais do que uma altura, 

somente serão computados os pontos das classificações obtidas na altura 

específica de cada categoria, a saber:  
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INICIANTE: em provas de 0,40m a 0,90m. 

MINI-MIRIM: em provas de 1,00m 

JOVEM CAVALEIRO B: em provas de 1,00m 

JOVEM CAVALEIRO A: em provas de 1,10m 

JOVEM CAVALEIRO: em provas de 1,20m 

JOVEM CAVALEIRO TOP: em provas de 1,30m 

MIRIM: em provas de 1,20m 

JUNIOR: em provas de 1,30m a 1,45m  

YOUNG RIDER: em provas de 1,40m 

SÊNIOR ESPECIAL: em provas de 1,30m e 1,35m 

 

SÊNIOR:  em provas de 1,40m e 1,45m 

SÊNIOR TOP: em provas de 1,50m a 1,60m 

AMADOR B: em provas de 1,00m 

AMADOR A: em provas de 1,10m 

AMADOR: em provas de 1,20m 

AMADOR TOP: em provas de 1,30m a 1,40m 

MASTER B: em provas em 1,00m 

MASTER A: em provas de 1,10m 

MASTER: em provas de 1,20m 

MASTER TOP: em provas de 1,30m 

AMAZONAS: receberá o Troféu Eficiência o conjunto que obtiver o maior 

número de pontos  dentro se sua respectiva categoria. 

 

 

ART. 43 – Troféu Eficácia 

 

1. A contagem do TROFÉU EFICACIA para a Entidade levará em 

consideração o maior número de TROFÉUS EFICIÊNCIA obtidos pelos seus 

representantes. Em caso de empates, a Entidade que obtiver o TROFÉU 

EFICIÊNCIA nas categorias Sênior, Young Rider, Junior e Mirim, nesta 

precedência, será a vencedora. 
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ART. 44 – Studbook 

 

1. O STUDBOOK é o currículo hípico de cavaleiros/amazonas e animais, 

correspondendo a todas as participações em provas oficiais, independente de 

classificação. 

 

2. A contagem de pontos para o STUDBOOK será por cavaleiro/amazona e 

animal, independente das chamadas das provas (categoria ou altura), até 16 

participantes.   

 

 

As regulamentações começam a vigorar a partir da publicação. 

 

O presente Regulamento de Salto poderá ser complementado e/ou alterado a 

qualquer momento a exclusivo critério da Federação Paulista de Hipismo por 

intermédio do Depto. Técnico devidamente autorizado pelo Diretor da 

Modalidade. 

 

 

ART. 45 – Participação em Concursos não Autorizados 

 

1. Os cavaleiros e amazonas que participarem de concursos não autorizados 

pela Federação Paulista, estarão sujeitos a advertências e punições conforme 

Regulamento Geral CBH: “Artigo 168 – Guia das Sanções do Regulamento 

Geral da CBH.”  

 

2. Os Oficiais (Juízes, Desenhadores de Percurso, Comissários e demais) 

constantes na relação de Oficiais CBH / FPH deverão cumprir todos os 

regulamentos e normas no que rege o Regulamento Credenciamento de 

Oficiais FPH, Art. 4 e não poderão atuar em concursos não autorizados, 

estando sujeitos a advertências e punições como consta no item 4.1 

(Regulamento Credenciamento de Oficiais FPH). 
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São Paulo, 01 de fevereiro de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I  

SEGURANÇA DO CAVALO 

Durante os jogos Equestres Mundiais de 1990 em Estocolmo, na Suécia, a FEI 

discutiu a publicação do CÓDIGO DE CONDUTA para todas as pessoas 

envolvidas na segurança das competições à cavalo. Consequentemente, em 

Novembro de 1990, o Comitê de Revisão Ética da FEI fez o 1º esboço. O 

Comitê de saúde e a segurança do CAVALO que participa sob as Regras de 

Regulamentações da FEI e também garantir uma boa imagem do esporte 

Equestre. Entre os membros do Comitê, fazem parte 03 (três) competidores 

ativos das 03 (três) modalidades Olímpicas. Em sua reunião de Fevereiro de 

1991, o Comitê Veterinário da FEI adotou o CÓDITO DE CONDUTA, como 

esboçado pelo Comitê de Revisão Ética e em março do mesmo ano, o Bureau 

da FEI e a Assembleia Geral de Tokyo, oficializaram o CÓDIGO DE 

CONDUTA.Este, posteriormente, foi atualizado pelo Comitê de Revisão Ética e 

aprovado pelo Bureau. Para que se obtenha uma ampla divulgação, o 

CÓDIGO DE CONDUTA tem que ser incluído nos calendários e nos ante 

programas de todos os Concursos. 
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O CÓDIGO DE CONDUTA DA “FEI” PARA O BEM ESTAR DO CAVALO 

  

1. Em todos estágios durante a preparação e o treinamento de cavalos de 

competição, o bem estar deve ter precedência sobre todas outras demandas. 

Isto inclui bons tratos e manuseio, métodos de treinamento, ferragem e 

arreamento, e transporte. 

 

2. Cavalos e competidores, antes de serem autorizados a competir, devem 

estar aptos, preparados e em bom estado de saúde. Isto inclui uso de 

medicação, procedimentos cirúrgicos que ameacem a segurança e o bem 

estar, prenhes em éguas e o mau uso de ajudas. 

 

3. Os eventos não devem prejudicar o bem estar dos cavalos. Isto envolve 

uma atenção especial às áreas de competição, pisos, condições 

meteorológicas, estabulagem, segurança local e aptidão do cavalo para seguir 

sua viagem após o evento. 

 

4. Todo esforço deve ser feito no sentido de assegurar que o cavalo receba a 

atenção apropriada após ter competido, e que tenham um tratamento 

compatível e merecido após o encerramento de sua carreira competitiva. Isto 

engloba cuidados veterinários adequados, ferimentos de competições, 

eutanásia e “aposentadoria”. 

 

5. A FEI estimula todos envolvidos com o esporte, a atingirem o mais alto 

nível de formação em suas áreas de especialidade. 
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CCAADDAASSTTRROO  DDEE  CCOONNCCOORRRREENNTTEESS  TTeell..::  ((1111))  55664422--33335500  

DDEEPPTTOO  TTÉÉCCNNIICCOO  //  ffaalleeccoonnoossccoo@@ffpphh..ccoomm..bbrr 
 
 
 

DADOS DO CONCORRENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DADOS DO RESPONSÁVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

É NESSÁRIO O ENVIO DA CÓPIA DO RG PARA COMPROVAÇÃO. 

***** Mantenha sempre atualizados seus dados junto a FPH ***** 

Declaro sob minha responsabilidade que todas as informações acima são corretas e 

verdadeiras e que estou ciente e de pleno acordo. 

Nome do Concorrente 

 

 

 

Sigla 

Sexo  Data Nascimento Local de Nascimento Nacionalidade 

CPF Nº RG Nº 

Endereço Bairro 

UF CEP 

Telefone Comercial (DDD) 

   

           (DDD:                 ) 

 

  

 

 

Telefone Residencial (DDD)   Celular (DDD) 

E-mail 

Código 

Cidade 

Ativo 

Sim (   )     -    Não (   ) 

Categoria 

Modalidade 

 

Salto (   )  -  Adestramento (   )  -    Enduro (   )  -    CCE (   )  -    Salta para iniciantes (   )  -   Volteio (  ) 

 

Entidade 

 

 

Grau de Parentesco RG CPF 

Endereço Numero 

Cidade CEP UF 

Telefone Residencial (DDD)   Celular (DDD) Telefone Comercial (DDD) 

 

mailto:TÉCNICO%20/%20faleconosco@fph.com.br
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Anexo III

 

  

DDaaddooss  ddoo  VVeetteerriinnáárriioo  AAnntteerriioorr  

  

Filiação: 

CCAADDAASSTTRROO  DDEE  AATTUUAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  //  IINNCCLLUUSSÃÃOO  DDEE  AANNIIMMAAIISS  
TTeell..::  ((1111))  55664422--33335500  ––  eemmaaiill::  ffaalleeccoonnoossccoo@@ffpphh..ccoomm..bbrr  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                            

  

  

DDaaddooss  ddoo  PPrroopprriieettáárriioo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PPrroopprriieettáárriioo  AAnnttiiggoo  

  

Nº Passaporte 

 

Pais de Origem 

Endereço 

Bairro 

UF CEP E mail 

 

  

 

 

Cidade 

Nome 

Telefone (DDD) 

 

CPF 

       

 

  

 

 

RG 

       

 

  

 

 

Raça Sexo 

Nome do Animal (               ) Prefixo 

(               ) Sufixo 

 

 

Nome 

 

Sigla Associação Registro Associação Nome do Criador do Animal 

 

  

 

 

Associação: 

Pai do Animal 

 

Avô Paterno 

 

Avó Paterna 
 

 

  

 

 

Mãe do Animal 

 

Avô Materno 

 

Avó Materna 

 

  

 

 Nome:_________________________________Assinatura:_______________________________________________ 

 

É NECESSÁRIO O ENVIO DAS CÓPIAS DAS PAGINAS 1, 10, 11, 12, 24 e 25 DO PASSAPORTE 
*****  Mantenha sempre atualizados seus dados junto a F.P.H.  ***** 

Declaro sob minha responsabilidade  que todas as informações acima são exatas e verdadeiras e que estou ciente e de 

pleno acordo 

Patrocínio 

Altura  

 

  

 

 

Pelagem  

 

Data de Nascimento 
 
 

Nome Anterior do Animal 

 

  

 

 

Chip           

 

 

HIPICA (Entidade ativa na FPH a qual o animal pertence) 

 
HIPICA (Entidade cadastrada / Ativa na FPH 

  

 

 

Modalidade 

 
Salto (   )  -  Adestramento (   )  -    Enduro (   )  -    CCE (   )  -    Salta para iniciantes (   )  -   Volteio (  ) 

 

Entidade 
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Anexo IV

  

CCAADDAASSTTRROO  DDEE  AATTUUAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  

MMUUDDAANNÇÇAA  DDEE  PPRROOPPRRIIEEDDAADDEE  DDEE  AANNIIMMAALL  
TTeell..::  ((1111))  55664422--33335500  ––  EE--mmaaiill::  ffaalleeccoonnoossccoo@@ffpphh..ccoomm..bbrr 

 
DADOS DO ANIMAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DADOS DO NOVO PROPIETÁRIO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PARA A EFETIVA ALTERAÇÃO DE PROPRIETÁRIO É NESSÁRIO O ENVIO DA CÓPIA DO RG 

E DAS PÁGINAS 1, 10, 11, 12, 24 E 25 DO PASSAPORTE PARA COMPROVAÇÃO. 

***** Mantenha sempre atualizados seus dados junto a F.P.H. ***** 

Declaro sob minha responsabilidade que todas as informações acima são exatas e verdadeiras e que 

estou ciente e de pleno acordo. 

 

 

_____________________________ 

Assinatura Novo Proprietário 

Nome do Animal: 

 

 

 

RG N° CPF N° 

UF CEP 

Telefone Comercial (DDD) 

   

           (DDD:                 ) 

 

  

 

 

Telefone Residencial (DDD)   Celular (DDD) 

E-mail 

Cidade 

Passaporte: CHIP: 

Modalidade 

 
Salto (   )  -  Adestramento (   )  -    Enduro (   )  -    CCE (   )  -    Salta para iniciantes (   )  -   Volteio (  ) 

 

Sexo Data de Nascimento Nacionalidade 

Nome:  

 

 

 

Endereço Número 
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12%

Grupo Nº. concorrentes VALORES EM R$

Grupo Nº. concorrentes VALORES EM R$

1 0 a 10 R$ 670,00

2 11 a 15 R$ 1.117,00

3 16 a 24 R$ 1.418,00

4 25 a 50 R$ 1.674,00

5 51 em diante R$ 2.072,00

VALORES EM R$
Salto R$ 438,00

Adestramento R$ 438,00

Volteio R$ 438,00

CCE R$ 438,00

Enduro R$ 0,00

Salto para Iniciantes R$ 0,00

Adestramento para Iniciantes R$ 0,00

CCE para Iniciantes R$ 0,00

Volteio para Iniciantes R$ 0,00

Equitação Especial R$ 0,00

VALORES EM R$
Salto R$ 280,00

Adestramento R$ 280,00

Volteio R$ 280,00

CCE R$ 280,00

Enduro R$ 0,00

Salto para Iniciantes R$ 0,00

Adestramento para Iniciantes R$ 0,00

CCE para Iniciantes R$ 0,00

Volteio para Iniciantes R$ 0,00

Equitação Especial R$ 0,00

VALORES EM R$

Provas estaduais 1 dia - (valor até) R$ 180,00

Campeonatos Paulistas 3 dias - (série) R$ 540,00

Provas Temporadas 1 dia - (valor até) R$ 120,00

TAXA DE INSCRIÇÃO SALTO PARA INICIANTES VALORES EM R$

Provas regionais 1 dia - (valor até) R$ 120,00

Provas Estaduais 1 dia - (valor até) R$ 120,00

Campeonatos Paulistas 3 dias - (série) R$ 360,00

TAXA DE INSCRIÇÃO ADESTRAMENTO VALORES EM R$

Provas estaduais 1 dia - (valor até) R$ 200,00

Provas estaduais 2 dias R$ 350,00

VALORES EM R$
Provas estaduais R$ 120,00

Calculos percentuais

Campeonatos Paulistas, Campeonatos Estaduais e 

Campeonatos Brasileiros

Temporadas Oficiais
20% sobre receita de inscriçõesou 

diretriz especif ica

Campeonatos Nacionais e Campeonatos Internacionais 
10% sobre valor pago por premiação 

(espécie, bens ou serviços)

*Nos concursos nacionais e internacionais, a taxa da FPH não pode ser inferior a da CBH

VALORES EM R$

Mudança de Entidades concorrentes - Todas as modalidades R$ 438,00

Mudança de entidades concorrentes - Salto para Iniciantes R$ 263,00

Animais cedidos para outras Federações R$ 1.052,00

MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO Calculos percentuais

Mensalidades e taxa de eventos 10% de multa sobre o principal

juros de 0,03% ao dia

MULTA CANCELAMENTO DE CAMPEONATO PAULISTA VALORES EM R$

Antecedência entre 89 e 60 dias R$ 8.767,00

Antecedência entre 59 e 30 dias R$ 17.532,00

Antecedência inferior a 30 dias R$ 26.298,00

Multa por se recusar a colocar à disposição da FPH as instalações 

hípicas, respectivo material e pessoal para realização de 

competições hípicas - artigo 45, parágrafo único item VII

R$ 335,00

TAXAS FPH - 2016

Cumprindo o estabelecido no Estatuto da FPH, apresentamos as taxas e contribuições para o exercíc io de 2016

Taxas aprovadas na Assembleia Geral Ordinária no dia 02 de fevereiro de 2016

TAXA DE INSCRIÇÃO VOLTEIO

TAXAS DIVERSAS

TAXA DE EVENTOS

TAXA DE INSCRIÇÃO SALTO 

20% sobre receita de inscrições

TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FPH - 2016

Mensalidades - Entidades

REGISTRO DE CONCORRENTES - válido por 12 meses

REGISTRO DE ANIMAIS - válido por 12 meses

1
Entidades apenas com alunos salto 

iniciante - ILIMITADO
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SSOOLLIICCIITTAAÇÇÃÃOO  DDEE  DDEEVVOOLLUUÇÇÃÃOO    

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

                                                                                                          

  

                                                                                                              UUSSOO  EEXXCCLLUUSSIIVVOO  FFPPHH 

 

 

 

 

 
DOCUMENTO APRESENTADO:  
 
 

EMAIL PARA CONTATO:  

TITULAR DA CONTA:  
 

SERIE / PROVA:  

CONTA:  AGENCIA:       

 

  

 

 

BANCO:  

       

 

  

 

 

CONCORRENTE:  ENTIDADE:  

ANIMAL:   

 

  

 

 

CONCURSO:    

VALOR A SER DEVOLVIDO: 
 

RESPONSAVEL DEPTO SALTO:  

 

 

  

 

 

CPF:  

RESPONSAVEL DEPTO FINANCEIRO: 

DATA DA PROVA:  
 

RECEBIDO POR: DATA: 

SOLICITADO POR:  NOME:     
  

ASSINATURA:                                                                     
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                                                                       São Paulo, ___ de _________ 2016. 
 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

 

Nós da Entidade __________________________, declaramos para os devidos fins, que o 

competidor ____________________________________, sócio da entidade _________________. 

 

 

 

                                Possui Pendências  

      

                                Não Possui Pendências  
 

 

 

 

 

*Em situação de Pendência preencha abaixo* 

 

 

 

Pendência (s) referente ao evento __________________________, no valor total de  

R$ _____________, referente às Provas ____________________________.  

 

              Estabulagem   R$ _________ 

              

              Quarto de Sela R$ _________ 

 
 

 
São Paulo,______ de ______________de 2016. 

 
 
 
 
 
Nome: _____________________________________ 
 
 
 

__________________________ 

                 Assinatura 
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REGULAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE 

OFICIAIS DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE HIPISMO 

Os oficiais que constam na lista da Confederação 

Brasileira de Hipismo estão automaticamente 

credenciados perante o Regulamento de 

Credenciamento de Oficiais da FPH. 

 

Entretanto, deverão ler na íntegra este regulamento 

pois há algumas pequenas alterações. 
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. . 

 

Considerações sobre Regulamento para 
Credenciamento de Oficiais do Hipismo no 

Estado de São Paulo 

 
 
1 - Considerando que a CBH no artigo 61 de seu Estatuto aprovado no ano 
de 2015, reconhece a Federação Paulista de Hipismo como única entidade 
dirigente do Hipismo no Estado de São Paulo, (conforme abaixo 
transcrito):  

Art. 61  

“ Em cada Estado, no Distrito Federal e em 

cada Território, CBH só reconhecerá e dará 

filiação a uma Entidade dirigente de 

Hipismo”. 

  §1º - As Entidades filiadas se reconhecem 

reciprocamente como dirigentes do Hipismo 

nas zonas de sua jurisdição.” 

 

A título de esclarecimento é importante destacar o conceito de 

dirigente esportivo citados em diversos pareceres jurídicos que 

tratam da legislação esportiva.  

 

Para tanto, destacamos o parecer extraído do site 

http://reginapedroso.jusbrasil.com.br/artigos/121944193/responsab

ilidade-civil-do-dirigente-esportivo, cujo texto foi assinado pela 

eminente Dra. Regina Pedroso, que assim colaciona:   

 

“as associações civis podem se definidas, de 

acordo com o Código Civil como entidades que 

reúnem pessoas, com objetivos comuns, no 

caso, a prática desportiva, sem intuito lucrativo, 

constituída mediante estatuto social e que 

adquire personalidade jurídica após o registro 

http://reginapedroso.jusbrasil.com.br/artigos/121944193/responsabilidade-civil-do-dirigente-esportivo
http://reginapedroso.jusbrasil.com.br/artigos/121944193/responsabilidade-civil-do-dirigente-esportivo


Federação Paulista de Hipismo 

Rua Brejo Alegre 622 – Brooklin – São Paulo / fone (11) 5642-3350 – www.fph.com.br 

Página 74 

 

do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas do domicílio da sede. 

Portanto, o estatuto social é o principal 

instrumento da administração de uma entidade 

desportiva sem fins lucrativos, sendo que são 

neste contexto que se encontram definidos os 

limites de atuação da diretoria e suas 

implicações, os objetivos que devem ser 

atingidos pela entidade e seus parâmetros”. 

 

2- Considerando que a CBH no artigo 65 de seu Estatuto, em especial 

a alínea “f”, assim dispõe:  

Art. 65 – São direitos de toda entidade: 

(...) 

f) tomar iniciativa que não colida com as leis 

superiores, no sentido de desenvolver o 

Hipismo aprimorar sua técnica, formar e 

aperfeiçoar técnicos, árbitros e auxiliares; 

 

3 - Considerando que a CBH em seu artigo 66, em especial a alínea 

“n”, assim dispõe:  

Art. 66 – São deveres de toda Entidade 

filiada: 

(...)  

n) registrar os seus árbitros e veterinários na 

CBH; 

 

4 - Considerando que, à título de informação e alinhamento dos 

conceitos, podemos afirmar que entidade sem fins lucrativos é 

a entidade que, ainda que apresente lucratividade em seu resultado 

financeiro, não realize a distribuição dos lucros, mas os reverta 

integralmente à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos 

sociais, ou seja, poderá a entidade obter lucros como meio para a 

consecução de seus objetivos sociais, mas nunca como finalidade. 

Conclusão que se extrai do § 3º do art. 12 da Lei nº 9.532 /97, apontado 

abaixo: 
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Art. 12. “Para efeito do disposto no art. 150, 

inciso VI, alínea "c", da Constituição, considera-

se imune a instituição de educação ou de 

assistência social que preste os serviços para os 

quais houver sido instituída e os coloque à 

disposição da população em geral, em caráter 

complementar às atividades do Estado, sem fins 

lucrativos.”        

 

§ 3º - “Considera-se entidade sem fins lucrativos 
a que não apresente superávit em suas contas ou, 
caso o apresente em determinado exercício, 
destine referido resultado, integralmente, à 
manutenção e ao desenvolvimento dos seus 
objetivos sociais”.   

 

 

Portanto, feitas tais considerações, e com base nos artigos do Estatuto da 
Confederação Brasileira de Hipismo – CBH, acima elencados, podemos 
concluir que onde há direitos, decorrem também obrigações. 

 

Desta feita, diante do conceito de dirigente esportivo e dos importantes 
esclarecimentos sobre o que vem a ser entidade sem fins lucrativos, 
aprovamos o Regulamento para Credenciamento de Oficiais do Hipismo 
no Estado de São Paulo e determinamos sua ampla divulgação no sitio da 
Federação Paulista de Hipismo com destaque, tanto dos nomes dos 
oficiais, como também, sobre aqueles que estão aptos a promoverem e 
assinarem os certificados dos cursos sob a tutela e orientação exclusiva da 
FPH. 

 

São Paulo, 03 de fevereiro de 2016. 

 

 

 

Plinio Soares Junior 

Federação Paulista de Hipismo 

Presidente  

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art150vic
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art150vic
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REGULAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE 

OFICIAIS FPH 

 
A Federação Paulista de Hipismo, em cumprimento as novas regras de 
conduta e seguindo as normas da Confederação Brasileira de Hipismo, 
torna público o presente Regulamento de Credenciamento para Oficiais 
Estaduais. 

 
ANEXOS: 
 
 
Anexo I – Formulário de Credenciamento 
 
 

Anexo II - Termo de Compromisso 
 

 

1. OBJETO DO REGULAMENTO 
 

 
1.1 -  O presente Regulamento tem por objeto o CREDENCIAMENTO DE 
OFICIAIS DAS MODALIDADES HÍPICAS no Estado de São Paulo, para 
atuação em competições regionais e estaduais. Por oficiais das 
modalidades hípicas, entendam-se as seguintes categorias: Juiz 
Estadual, Juiz Candidato Estadual, Comissários Estaduais, Comissário 
Candidato Estadual, Desenhador de Percurso Estadual e Desenhador de 
Percurso Candidato Estadual e os Estagiários. 

1.2 - O credenciamento, a ser oficializado pelo TERMO DE 
COMPROMISSO anexo, gera o comprometimento total do oficial em 
qualquer tempo e situação, e não somente quando contratado para 
prestar serviços em um determinado evento. Terá o mesmo a 
responsabilidade de rigorosa observância e cumprimento dos 
Regulamentos, Normas e Diretrizes da FPH, bem como eventuais Termos 
de Ajuste de Conduta assinado pela FPH, nas provas por esta realizada, 
assim como Campeonatos, Temporadas, Rankings, Festival, Treinos e 
Clinicas. 
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1.3 - O credenciamento não gera para os futuros CREDENCIADOS 
qualquer  direito  de  contratação,  tendo  como  objetivo  tão  somente 
a  construção  de  um  banco  de  Oficiais  Estaduais devidamente 
credenciados, assim entendidos aqueles habilitados  a  desempenhar  as  
funções  estabelecidas  nos  programas  dos  eventos hípicos do Estado de 
São Paulo. 
1.4 - Autorizado o CREDENCIAMENTO, será elaborada e disponibilizada 
no site da FPH, a lista dos Oficiais e Estagiários, dados do interessado, e-
mail e telefone para contato, validade e, por fim, nº do ID. 
1.5 - Em qualquer evento hípico, em que conste do programa a 
regência pelo Regulamento da FPH deverá constar obrigatoriamente o 
nome do credenciado e o número de seu ID. 
 

 
2. REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO 
 
2.1 - Para todas as Modalidades Hípicas, conforme as categorias descritas 
no item 1.1, os interessados deverão preencher OBRIGATORIAMENTE: 
a) ANEXO I constante deste Regulamento. 
b) Juntar, ao Anexo I, comprovante de aprovação em curso Oficial de 
Formação Estadual de Juiz, Desenhador de Percursos ou Comissários, 
desde que realizado em até um ano anterior à data da solicitação deste 
credenciamento, bem como, em que categoria atuou, de acordo com 
item 1.1, em eventos hípicos ocorridos no período de um ano anterior à 
data solicitação deste credenciamento. No caso de não ter participado 
de nenhum evento, deverá declarar tal informação. 

c) Deverá, ainda, apresentar uma carta de recomendação assinada 
pelo presidente da FPH, bem como por uma Entidade filiada a FPH. 
Deverá, por fim, juntar a estas cartas seu comprovante de residência 
atualizado. 
2.2 - Após cumprimento integral dos itens a, b, c e d, descritos acima, o 
solicitante deverá enviar via sedex com AR para a Federação Paulista de 
Hipismo, a qual fará a análise de toda a documentação entregue, com a 
consequente inclusão do candidato na Lista dos Oficiais do Estado de São 
Paulo. Após esta etapa, a FPH deverá notificar formalmente o solicitante 
sobre a aprovação ou reprovação deste credenciamento. 
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3. PRAZO DE VIGÊNCIA E SOLICITAÇÃO DO 
CREDENCIAMENTO 

3.1 - O presente Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 

3.2 - A partir da data da publicação deste regulamento, o 
credenciamento poderá ser solicitado a qualquer tempo por pessoas 
maiores de 18 anos e terá a validade de ATÉ 0 2 d o i s  anos, a partir da 
divulgação da data do deferimento e dos dados conforme determina o 
item 1.4.  

Finda esta validade deverá obrigatoriamente solicitar um novo pedido 
de CREDENCIAMENTO de acordo com este Regulamento. Esta 
solicitação poderá ocorrer a partir de 120 dias antes do término da 
validade. 

3.3 - Todos os programas (campeonatos, temporadas, rankings, 
festivais, treinos e clinicas) a serem realizados em 2016 deverão, 
obrigatoriamente, apresentar o número do ID do Credenciado. Sem a 
devida identificação não será permitida a inclusão de oficiais em 
qualquer programa hípico em todo Estado de São Paulo. 

3.4 – Após a solicitação de credenciamento feito pelo requerente 
deverão ser cumpridos todos os requisitos previstos neste 
instrumento e anexos, através do Formulário de Recredenciamento 
e/ou Credenciamento – ANEXO I. 

3.5 - O candidato ao credenciamento deverá assinar o TERMO DE 
COMPROMISSO, constante no ANEXO II.  Em caso de indeferimento do 
pedido, o interessado poderá solicita-lo novamente, decorrido o prazo de 
30 dias. 

3.6 - Os interessados deverão enviar os documentos relacionados no 
item 2 deste regulamento diretamente à Federação Paulista de Hipismo 
conforme determina o item 2.2. Assim que a documentação for 
recepcionada na FPH os documentos serão prontamente analisados. Se 
aprovada, a mesma fará imediata inclusão do requerente na lista dos 
oficiais, a qual será devidamente divulgada no site da FPH, onde 
constará o nº ID do aprovado. Após a inclusão, será feita a comunicação 
ao solicitante via e-mail, já informando seu nº ID Estadual.  

3.7 – Os oficiais credenciados que constem no quadro da CBH, 
automaticamente serão inclusos na lista dos oficiais Estaduais com o 
mesmo número de ID. 

 

 



Federação Paulista de Hipismo 

Rua Brejo Alegre 622 – Brooklin – São Paulo / fone (11) 5642-3350 – www.fph.com.br 

Página 79 

 

4. OBRIGAÇÕES DOS OFICIAIS CREDENCIADOS 

 

4.1 - Cumprir rigorosamente os parâmetros e rotinas estabelecidos 
pelo Estatuto, Regulamento, Regulamento de Oficiais, Diretrizes e 
Termo de Ajuste de Conduta assinado pela FPH, bem como tudo que 
determina o presente Regulamento de Credenciamento para Oficiais. 
Caso isso não ocorra, e dependendo do teor deste descumprimento, 
fica sujeito a pena de notificação, advertência por escrito, suspensão ou 
cassação do seu Credenciamento. 

4.2 Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento dos 
serviços a serem executados; 

4.3 - Executar diretamente o objeto do credenciamento, sem 
transferência de responsabilidade ou subcontratação; 

4.4 - Prestar prontamente todo e qualquer esclarecimento que lhe 
forem solicitados pela FPH sobre o evento; 
4.5 - O credenciado está proibido de aceitar qualquer contratação, se no 
programa do evento hípico não constar que o mesmo é regido por 
Regulamentos, ou Estatutos da FPH e CBH. 
4.6 - É proibido constar o nome de um oficial da FPH, e haver alteração 
sem previa autorização pela Federação. 
4.7 – O oficial (CBH ou FPH), ao ser convidado a fazer parte de qualquer 
programa oficial de prova sejam em eventos Nacionais ou Estaduais no 
caso Campeonatos, Temporadas ou Ranking Interno como Juiz será 
responsável em comunicar a Federação Paulista de Hipismo pelo e-mail 
faleconosco@fph.com.br e encaminhar o programa do evento, no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas a partir do conhecimento do fato;  
4.8 - Mesmo que conste do programa que o concurso é  regido por 
Regulamentos da CBH, ou Regulamentos da FPH, caso se observe, ou 
seja informado por qualquer dos Oficiais e a qualquer tempo e hora, 
que não estão sendo cumpridos no evento tais regulamentos, o Oficial 
Credenciado deverá, imediatamente, suspender os trabalhos e só 
retomá-los após a correção do que motivou a suspensão. 

4.9 - Quando se observar, ou for informado, sobre irregularidades 
praticadas pela Entidade Fiscalizadora, ou por qualquer outro 
credenciado, a apuração do fato pelo Oficial na categoria Juiz Estadual  

Oficial (Presidente do Júri de Campo do evento), deverá ser pronta e 
imediata, conforme determina o item 4.7. 
 
São Paulo, 03 de fevereiro de 2016. 
Federação Paulista de Hipismo 

mailto:faleconosco@fph.com.br
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ANEXO I 

 

Regulamento para Credenciamento de Oficiais Estaduais de 
qualquer modalidade Hípica. 

 

FORMULARIO PARA CREDENCIAMENTO 

  

 
Preenchimento obrigatório de todos os itens. Todas as informações aqui 
contidas são de inteira responsabilidade do solicitante. Suas informações 
atualizadas serão tratadas como confidenciais utilizadas apenas para os 
devidos fins. 

 

Nome: Data Nascimento: 

RG:                                                         CPF: 

Endereço Domicílio:                                             Cidade: 

Email:                                                  Telefone: (  ) 
Status atual:  Propósito:   
     
Juiz Estadual Oficial  Manter o status   
Juiz Candidato Estadual  Promoção   
Comissários Estadual Oficial 
 

    
Comissários Candidato Estadual 
Estagiários 

    

Desenhador de Percurso Estadual 
Desenhador de Percurso Candidato 
Estadual 
Estagiário 

    

Outras funções:   
Descreva brevemente:   
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Funções exercidas em concursos no ano anterior a esta 
Solicitação. 
 
Data 
Mês/ano 

Local 
Clube/Cidade 

Tipo de Evento Função Obs. 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Cursos: 
 

Data 

Mês/ano 

Local 

Clube/Cidade 

Tipo Diretor do Curso 

    

    
    

 
 
 

 

Nome legível 
 
 
 

 
Assinatura 
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ANEXO II 
 

 
Declaração d e  próprio punho, conforme os dizeres abaixo 
especificados para cumprimento do Anexo I do Regulamento, para 
Credenciamento de Oficiais de qualquer modalidade hípica. 
 
 
 
Termo de Compromisso 
 
 

 

Afirmo que li e estou integralmente de acordo, com o Regulamento 
para C redenciamento de Oficiais da FPH, e me comprometo a 
observar de forma ampla e irrestrita tudo que ali foi regulamentado. 
 
 
 
Local e data 
 
 
 
Assinar e abaixo da assinatura escrever nome legível, endereço atual 
com CEP, RG e CPF. 
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FORMAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DOS OFICIAIS ESTADUAIS 

 
 
Dos Juízes 
Para ser candidato a formar e certificar oficiais na área de juízes, o oficial 
interessado deverá constar na lista dos oficiais CBH como Juízes Nacionais 
Oficiais ou Internacionais ou Juiz Externo e Delegado Técnico. Atendido 
isto o mesmo poderá requerer junto a FPH via preenchimento de Termo 
de Compromisso anexo, a sua habilitação para formar e certificar este tipo 
de oficial e aguardar deferimento da mesma. 
 

Juízes Oficiais aptos a se candidatar  

Elaine Zander 

Isabel Cristina de Sousa Neves 

Jaqueline Borges Pavão 

Luiz Antonio Rocco 

Marcelo Alves Vasconcelos 

Orlando Benine 

Pedro Luiz Cordeiro 

Roberta Milani 

 

Dos Desenhadores de Percurso 
Para ser candidato a formar e certificar oficiais na área de Desenhadores 
de Percurso o oficial interessado deverá constar na lista dos oficiais CBH 
como Desenhadores Nacionais Oficiais. Atendido isto o mesmo poderá 
requerer junto a FPH via preenchimento de Termo de Compromisso 
anexo, a sua habilitação para formar e certificar este tipo de oficial e 
aguardar deferimento da mesma. 
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Desenhadores de Percurso Oficiais aptos a se candidatar  

Caio Sergio José de Carvalho 

Carlos Alberto Raposo Lopes 

Gabriel Malfatti 

Guillherme Nogueira Jorge 

Marina Azevedo 

 
Dos Comissários 
Para ser candidato, com a finalidade de formar e certificar oficiais na área 
de Comissários, o oficial interessado deverá constar na lista dos oficiais da 
CBH. Como Comissário ou Juiz Externo ou Delegado Técnico. Atendido 
este requisito, o mesmo poderá requerer junto a FPH, via preenchimento 
de Termo de Compromisso constante no ANEXO II, a sua habilitação para 
tanto e aguardar deferimento da mesma. 

 

Comissários Oficiais aptos a se candidatar  

Guilherme Nogueira Jorge 

Elaine Zander 

Luiz Antonio Rocco 
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Declaração de próprio punho conforme os dizeres abaixo: 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

Eu, __________________________, na qualidade de (aqui registra como 
esta enquadrado no site a CBH) _________________________, afirmo e 
reconheço ter conhecimento e experiência técnica suficiente e necessária 
para formar e certificar oficiais para o curso de ____________________. 

Assumo, também, que este curso esta de acordo com as exigências e 
qualidades técnicas inseridas no Regulamento de Credenciamento dos 
Oficiais do Estado de São Paulo. 

 

Local e data, 

 

 

 

Assinar e abaixo da assinatura escrever nome legível, endereço atual 
com CEP, RG e CPF. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
Federação Paulista de Hipismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Federação Paulista de Hipismo 

Rua Brejo Alegre 622 – Brooklin – São Paulo / fone (11) 5642-3350 – www.fph.com.br 

Página 86 

 

 
 

COLETÂNEA DE REGULAMENTOS, DIRETRIZES E 

NORMAS 2016 – MODALIDADE SALTO 
 

Diretriz Técnica nº 01/15-01-2016 
 

Julgamento ao Tempo Ideal - Tempo Oculto 
 

 

Visando um melhor equilíbrio nas competições julgadas com Tempo Ideal 

e Tempo Concedido, a extensão do percurso para essas provas não serão 

divulgadas a nenhum oficial do concurso. 

Após a armação dos obstáculos para a prova, o Desenhador de Percurso 

fará um teste na bicicleta para verificar devido funcionamento deste 

equipamento. Concluído tal funcionamento, o desenhador terá a 

responsabilidade de lacrar o visor do medidor de percurso “bicicleta”.  

Com autorização e acompanhamento visual do Presidente do Júri, iniciará 

a medida do percurso (lacrado) e após finalizar toda a medição, deixará a 

“bicicleta” no centro da pista na visão de todo o público presente ao evento 

sem conhecimento da extensão. 

Ao término da prova, imediatamente o Presidente do Júri e o Desenhador 

do Percurso irão retirar o lacre do marcador visual da bicicleta para que 

tenham conhecimento da medição do percurso. A partir da conclusão desta 

medição, ou seja, se não houver nenhum erro o presidente anunciará aos 

membros do júri de campo a medida de extensão do percurso para o 

cálculo do tempo ideal e a partir desta divulgação darão início a conclusão 

da classificação dos concorrentes. 

No caso de existir algum erro na medição do percurso, o presidente 

solicitará ao desenhador uma nova medição que será anunciada novamente 

para o júri dar inicio a classificação dos concorrentes. 

Importante destacar que nenhuma pessoa (atletas ou oficiais do concurso) 

estará autorizada a ter acesso à tal medida antes do término da prova. No 

intervalo de cada prova, o desenhador de percurso terá a responsabilidade 

de lacrar novamente o visor da bicicleta para restrição das próximas 

medições. 

O desenhador de percurso e o presidente do júri terão a responsabilidade 

de assinar uma declaração à FPH assumindo o compromisso da não 

divulgação ou exibição do traçado do percurso em qualquer meio, seja ele 

presencial ou eletrônico onde seria passível de obtenção da medida das 

pistas. 

É vetada toda e qualquer ajuda externa. Entende-se por ajuda externa: 
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 Tentativa na medição da pista pelo instrutor ou atleta, nesse caso 

passível de eliminação do instrutor e todos os atletas que 

representam a entidade;  

 

 Qualquer auxilio dado ao concorrente por meio de sinais (assovios, 

sinais com as mãos, gestos, sons, falas, etc), passível de eliminação 

do atleta na prova; 

 

 Acesso ao medidor para tentativa de visualização da medida do 

percurso, passível de eliminação do atleta na prova. 

 

 Tentativa de medição da pista por qualquer outra pessoa presente ao 

evento, passível de punição a critério da Comissão de Oficiais do 

Torneio (presidente de júri); 

 

 

Esta diretriz passa a vigorar a partir da data de publicação da Coletânea das 

Modalidades. 

 

 

 

 

Federação Paulista de Hipismo 
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COLETÂNEA DE REGULAMENTOS, DIRETRIZES E 

NORMAS 2016 – MODALIDADE SALTO 
 

Diretriz Técnica nº 02 / 15.01.2016 
 

  
Formação da equipe do Estado de São Paulo 

para o Campeonato Brasileiro de Salto 
 

 

 
Para a formação da equipe do Estado de São Paulo nas provas de Salto do Campeonato 

Brasileiro, estarão PRÉ-CONVOCADOS OS CONJUNTOS, Campeão, Vice-Campeão 

e 3º lugar nos Campeonatos Paulista da categoria. A quarta vaga será por critério 

subjetivo. 

 

A confirmação da equipe somente irá ocorrer após término da inspeção veterinária do 

Campeonato Brasileiro de Salto.  

 

Caso os CONJUNTOS PRÉ-CONVOCADOS pelo Campeonato Paulista não se 

inscreverem no Campeonato Brasileiro ou não forem aprovados nesta inspeção, as vagas 

remanescentes serão preenchidas por critério subjetivo.  

 

 

 
Federação Paulista de Hipismo 

 
 
 

 
 

Diretor de Salto 
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COLETÂNEA DE REGULAMENTOS, DIRETRIZES E 

NORMAS 2016 – MODALIDADE SALTO 

 

Diretriz Técnica nº 03 / 15.01.2016 
 
 

Temporada Oficial 

Festival de Cavalos Novos e Cia 

 
 
Visando complementar as Temporadas Oficiais e fomentar a modalidade Salto, a 

Federação Paulista de Hipismo disponibilizará uma TO denominada Festival de Cavalos 

Novos e Cia. 

 

Neste novo formato, deverão obrigatoriamente ser realizadas provas oficiais de Salto 

nas alturas 080m - 0,90m - 1,00m – 1,10m – 1,20 e 1,30m. Também será obrigatório 

serem destinadas provas para Cavalos Novos 04, 05, 06 e 07 anos. Dentro das alturas 

estipuladas estarão liberadas as inscrições para todas as categorias. Os valores a serem 

cobrados por prova será de R$ 120,00 conforme aprovado em AGO 2016.  

 

Está autorizada a participação Hors Concurs em todas as alturas, com valor de R$ 60,00 

por participação e será controlada e/ou limitada a critério da Entidade Organizadora do 

evento. 

 

 

 “Por HC entenda-se conjunto sem REGISTRO DE ANIMAL OU MESMO DE 

CAVALEIRO/AMAZONA não existindo pontuação ou classificação para efeito de 

premiação de pista e ranking”. 

  

 

Nos casos de participações oficiais os resultados pontuarão para Ranking FPH e Troféu 

Eficiência 2016, no mesmo padrão das Temporadas Oficiais que a partir de 2016 

passam de coeficiente 1,00 para 2,00. 

 

Relembramos que conforme divulgado, para a próxima premiação do Troféu Eficiência 

2016 a ser realizado no inicio de 2017 serão sorteados 03 (três) automóveis entre os 

campeões de todas as modalidades conforme normatização de sorteio que será divulgada 

em breve.  

  

 

Federação Paulista de Hipismo 
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COLETÂNEA DE REGULAMENTOS, DIRETRIZES E 

NORMAS 2016 – MODALIDADE SALTO 
 

 

Diretriz Técnica nº 04 / 15.01.2016 
                             

 

                                         

Diretriz Técnica para realização das Temporadas Oficiais  

 

 
        Com o intuito da continuidade do fomento visando as Temporadas 

Oficiais 2016, a Federação Paulista de Hipismo adotará os seguintes 

valores que irão nortear a partir desta data, a Diretriz Técnica nº 05 - 

15.01.2016 anexo. 

 

 

1) Se a arrecadação de todas as inscrições, inclusive Hors Concurs, não 

exceder o valor R$ 15.320,00 NÃO será cobrado da entidade às 

despesas FPH inerentes ao evento nem a Taxa FPH referente a 10% 

das inscrições. 

 

2)  Se a arrecadação de todas as inscrições, inclusive Hors Concurs, 

estiver na faixa de R$ 15.320,00 a R$ 17.320,00 será cobrado da 

entidade apenas o valor da taxa FPH referente a 10% das inscrições, 

ficando isento das despesas FPH inerentes ao evento. 

 

3) Se a arrecadação de todas as inscrições, inclusive Hors Concurs, 

ultrapassarem o valor de R$ 17.320,00 será cobrado da entidade às 

despesas FPH inerentes ao evento bem como os valores pela taxa 

FPH referente a 10% das inscrições. 

 

 

 

 

 

Federação Paulista de Hipismo 
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COLETÂNEA DE REGULAMENTO, DIRETRIZES E 

NORMAS 2016 MODALIDADE SALTO 
 

Diretriz Técnica nº 05 / 15.01.2016 
                                                                     

Diretriz Técnica – Coeficientes dos Campeonatos Estaduais 

 Temporadas Oficiais e Campeonatos Paulista 

Troféu Eficiência  
 

 

Conforme aprovação em Assembleia Geral Ordinária da Federação Paulista de Hipismo, 

do dia 02 de fevereiro de 2016, com o intuito de incentivo, foi deliberado o sorteio de 

três automóveis como premiação extra no Troféu Eficiência 2016 a ser sorteado na festa 

de entrega do premio em 2017.  

Com isto serão sorteados na festa do Troféu Eficiência três automóveis da seguinte 

forma: 

 01 Automóvel para a Modalidade Salto, sendo as seguintes categorias: Amadores 

(Amador, A, B e Top), Másters (Master, A, B e Top), Sêniores (Senior, Especial 

e Top) e Young Riders. 

 01 Automóvel para a Modalidade Salto Iniciante e Salto respectivamente, sendo as 

categorias: Aspirante, Preliminar, Intermediária e Principal; Mini Mirim, Pré 

Mirim, Mirim, Pré Junior, Júnior e Jovem Cavaleiro (categorias de base até 16 

anos). 

 01 Automóvel para as Modalidades Adestramento, Volteio, CCE, Enduro e Para 

Equestre envolvendo todas as categorias. 

 

O Troféu Eficiência é definido pelo numero de pontuação alcançado pelo atleta dentro 

do ano vigente, somados a pontuação dos Campeonatos Paulistas, Temporadas Oficiais 

e Campeonatos Estaduais. Para dar continuidade e valorizar os campeonatos realiados 

no estado, a FPH fará alteração no Regulamento no que diz respeito aos coeficientes, 

sendo Campeonato Paulista (coeficiente 02) e Temporada Oficial (coeficiente 02), e 

Campeonatos Estaduais (coeficiente 02), portanto, as participações nestes campeonatos 

aumentará a chance do atleta ao Troféu Eficiência e na participação do sorteio dos 

automóveis. Para os Campeonatos Nacionais e Internacionais os coeficientes serão 01 

ponto. 

Federação Paulista de Hipismo 
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COLETÂNEA DE REGULAMENTO, DIRETRIZES E 

NORMAS 2016 MODALIDADE SALTO 
 

Diretriz Técnica nº 06 / 15.01.2016 
 

 

REGULAMENTAÇÃO DO SORTEIO DOS CARROS  

TROFEU EFICIENCIA 2015 

 

O presente Regulamento estabelece as normas para o sorteio dos três automóveis do 

Troféu Eficiência 2015. 

A divulgação dos nomes dos atletas campeões do Troféu Eficiência 2015 será feita no 

site da FPH no dia data a ser definida posteriormente  

Caso existam dúvidas a serem apresentadas com relação às pontuações, as 

solicitações de recursos deverão ser encaminhadas para o faleconosco@fph.com.br 

num prazo de 15 dias corridos para as devidas verificações e correções se assim for 

necessário. 

 

Local e Data do Sorteio; 

O sorteio será realizado após a entrega dos troféus (Troféu Eficiência 2015) no 

mesmo local e hora da Festa que serão definidas e divulgadas posteriormente pela 

Federação Paulista de Hipismo. 

 

Condições para Participar do Sorteio; 

Participará do sorteio todo atleta contemplado com a premiação do Troféu Eficiência 

2015 que comparecer para a retirada de seu Troféu devidamente convidado por esta 

Federação. 

 

Forma de Participação do Sorteio; 

O vencedor do ranking em sua respectiva categoria ao receber o Troféu Eficiência 

também receberá um ticket com seu nome e a categoria que foi campeão. Este ticket 

é intransferível e no caso do não comparecimento do atleta para a retirada do troféu, 

bem como a participação do sorteio, deverá encaminhar a FPH uma procuração com 

firma reconhecida nomeando um responsável legal maior de idade, que irá 

representar o atleta na retirada do troféu e sorteio do automóvel. 

 

mailto:faleconosco@fph.com.br
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Apuração do Sorteio; 

A realização e apuração do sorteio serão feitas de forma publica no final da festa, no 

qual existirão três urnas com os nomes dos contemplados no padrão da premiação 

disposta abaixo.  

 

A primeira urna conterá os tickets dos atletas vencedores das modalidades Salto 

Iniciante e Salto respectivamente, sendo as categorias: Aspirante, Preliminar, 

Intermediária e Principal; Mini Mirim,  

 

Pré Mirim, Mirim, Pré Junior, Júnior, Jovem Cavaleiro B, Jovem Cavaleiro A, Jovem 

Cavaleiro, Jovem Cavaleiro Top.  

 

A segunda urna conterá os tickets dos atletas vencedores da modalidade Salto nas 

categorias Amador B, Amador A, Amador, Amador Top, Master B, Master A, Master, 

Master Top, Senior, Senior Especial, Senior Top e Young Rider. 

 

E por fim, a terceira urna que conterá os tickets dos atletas vencedores nas 

modalidades Adestramento, Volteio, CCE, Enduro e Para Equestre envolvendo todas 

as categorias. 

Será necessário o comparecimento do atleta até o final do sorteio para o recebimento 

da premiação (automóvel) no caso de sua contemplação. 

 

Entrega do Prêmio; 

A entrega dos automóveis será feita no ato do sorteio pelo Presidente da FPH que 

entregará a chave do veículo na mão do vencedor. 

No caso dos contemplados menores de idade, os prêmios serão entregues ao 

responsável legal do menor. 

 

Informações gerais; 

Casos omissos que não constem nesse regulamento serão definidos pelo presidente 

da FPH. 

 

Esta regulamentação poderá sofrer alterações conforme deliberação de diretoria. 

 

Federação Paulista de Hipismo 

 


