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V

i

sando 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 INICIANTE para melhor ordenação das medidas administrativas indispensáveis à organização dos 

eventos oficiais.  

  

  

  

CAPÍTULO I – CADASTROS E REGISTROS  
  

ART. 1 – CADASTROS  
  

  

1. Para que uma entidade seja cadastrada na FPH, e assim seus concorrentes a representem em provas 
hípicas, as entidades deverão encaminhar o Requerimento de filiação assinada pelo presidente da 
entidade, dirigido ao presidente da FPH; CNPJ com vinculo ao esporte ou criação de equinos; Contrato 
social com cópia do RG do responsável; Alvará de funcionamento; Logo (símbolo da entidade);  

  

2. Para participar nas competições oficiais na modalidade Salto para iniciantes da FEDERAÇÃO PAULISTA DE 
HIPISMO, os concorrentes e seus animais deverão estar devidamente cadastrados na FPH, por 
intermédio de uma entidade filiada ou convidada.  
  

3. As solicitações de cadastros e validação de registros de concorrentes e animais, devem ser 
encaminhados a Federação Paulista de Hipismo, por intermédio de uma Entidade ativa, num prazo de 
até 07 (sete) dias antes do início previsto para uma competição.   

  

4. 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.  

  

5. Para cadastrar animais na Federação Paulista de Hipismo, as Entidades deverão enviar os formulários 
(anexo III) devidamente assinado. 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.   

  

6. 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.  

   

7. 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. 
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A

RT

. 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 envio do formulário devidamente preenchido e 

enviado pela entidade responsável pelo atleta/animal.  

  

2. Nenhum cavalo ou cavaleiro poderá representar Entidade diferente daquela em que estiver 

registrado na FPH.  
  

3. 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).  
  

4. 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 aprovação da Entidade anterior a alteração será realizada em nosso 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.  
    

CAPÍTULO II – INSCRIÇÕES  
  

ART. 4 – Inscrições   
  

1. Não serão aceitas inscrições de concorrentes e animais sem cadastros válidos no sistema da FPH.  
  

2. Será permitida a participação de apenas 01 federação convidada em Temporadas Oficiais. Tal 

participação deverá ser solicitada via faleconosco@fph.com.br pelo comitê organizador do 
concurso e os cadastros dos atletas representantes da Federação convidada deverão estar 

devidamente válidos no sistema da FPH para participações no torneio.  
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3. A

s

 inscrições são realizadas 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.  
  

4. 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.  
  

5. 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 inscrição, os valores das taxas relacionadas ao evento 

são de total responsabilidade do Comitê Organizador.  
  
  

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.  
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4. P

a
ra 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 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. 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. Os valores das inscrições para provas no Salto Iniciante não poderão ultrapassar o valor 

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

ano vigente. Valor aprovado por inscrição para o ano de 2017, até R$ 135,00.  
  

  

ART. 8 – Cancelamento das Inscrições, forfait e devoluções.  
  
1. Para Concursos com Inspeção Veterinária:  

  

1.1 Para o concorrente ter direito à 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.  
  

2. Para ter direito à 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  
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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.  

  

2.1 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 

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.  
  

2.2 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 último 

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. Caso o 
pagamento não seja realizado por parte do Comitê Organizador, a FPH efetuará a devolução 

devida para o competidor e emitirá um boleto para a Entidade, caso o debito não seja quitado, 

acarretará ao bloqueio da mesma, impossibilitando seus filiados a participarem de eventos 
oficiais.  
  

2.3 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.  

  
3. Para Concursos sem Inspeção Veterinária  

  

3.1 Para ter direito à devolução da inscrição deverão ser encaminhados antes do início 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.  
   

3.2 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.  
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A

RT. 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 início 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.  

 

  

ART. 10 – Participações  
   

1. Para que uma prova oficial seja realizada é necessária a participação de no mínimo 03 (três) 

concorrentes distintos. Caso o número seja inferior os Comitês Organizadores juntamente com a 
Federação deverão comunicar seu cancelamento e a devolução dos valores aos concorrentes.  
  

2. Cada concorrente poderá 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. Para inscrições “Hors Concours”, o limite de participação será estabelecido pelo Comitê 

Organizador por intermédio do programa do evento.  
  

4. Não é autorizado a participação de cavalos novos com competidores na modalidade Salto 

Iniciante independente da altura que o atleta compete.  
  

5. Cada animal poderá realizar no máximo 05 passagens em provas no mesmo dia, com número 
máximo de participações conforme definido abaixo:  
  
- Concursos com duração de 01 dia: Limite de 05(cinco) participações por dia.  

- Concursos com duração de 02 dias: Limite de 04(quatro) participações por dia.  

- Concursos com duração de 03 dias: Limite de 03(três) participações por dia.  
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O

b
s.: 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.  
  

6. 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 paulistas, ranking interno, ranking interno 
para (Convidados e clinicas), objetivando identificação e efetivo controle sanitário.  
  

  

ART. 11 – Débitos  
   
1. 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.   
  

2. 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.   
  

3. 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.  
  

4. 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.  

CAPÍTULO 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 



 

 

  
11  

  

    

         Federação Paulista de Hipismo 
  

p

e
ríodo fica a critério da diretoria e disponibilidade de datas para a aprovação de inclusão no 

calendário FPH.   

 

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.  

 

5. Serão realizadas em duas ou três provas a serem definidos no ante-programa. 

  
ART.13 – Campeonatos Paulistas  

  
1. Haverá chamadas para as categorias de Salto Iniciante no Campeonato Paulista de Categorias, 

Campeonato paulista do Interior e Campeonato Paulista de Amazonas. 

  

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 montando até 03 
(três) cavalos.  

 

4. Nenhum concorrente poderá participar em mais de 01 categoria nos Campeonatos Paulistas, 

sendo ela determinada pelas participações no decorrer do ano vigente.  
  

5. A participação nos Campeonatos Paulista valerá peso 02 para pontuação do Troféu Eficiência.  

                                                                     

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

 

7.  Para os Campeonatos Paulistas julgamento por pontos perdidos, em caso de igualdade de 

pontos para o 1º, 2º e / ou 3º lugares dos Campeonatos, será realizado um desempate com 

faixa de tempo e tempo ideal. Para empates do 04º colocado em diante, será considerado o 
resultado do 2º dia, caso o empate permaneça, resultado do 1º dia. 

 

8.    Os campeonatos Paulistas serão realizados em dois dias de provas com julgamento Tempo 
Ideal e contagem de pontos perdidos. 

 

9.   Serão obrigatório estabulagem para os animais participantes nos Campeonatos Paulistas. 

 

10. Fica a critério do comitê organizador a realização de inspeção veterinária nos Campeonatos 

Paulistas, devendo constar no ante-programa do concurso. 
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ART. 14 – Disputa de Título por Equipes  
  

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 obtiver a menor somatória das 

aproximações ao tempo ideal dos seus 03 (três) melhores concorrentes na primeira prova.  
  

ART. 15 – Temporadas Oficiais (TO) / Regionais 
  

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 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 ou mais dias de provas, e poderá ser 

acrescida de Festivais ou Provas com regulamentações específicas, bem como Ranking Internos,  
porém só serão aprovados mediante envio do Programa devidamente enquadrado nos 

parâmetros oficiais de realizações de eventos determinados pela FPH.  
   

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 
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gualmente 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.  
  

6. Para as temporadas com provas nas alturas entre (0,40m até 0,90m) está autorizada 

participações Hors Concours (HC). 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 definidos conforme tabela de taxas FPH. Valor para 2017 R$ 80,00.  

 

7. As Temporadas Oficias serão julgadas por contagem olímpica. 
  

  

ART. 16 – Denominação das Provas  
  

1. O Comitê Organizador de um evento estadual ou temporadas oficiais ficarão a 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.  
  

  

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 paulistas, os ante programas deverão ser 

encaminhados a FPH num prazo de 45 dias que antecedem o início do concurso. Os ante 
programas das temporadas deverão ser encaminhados num prazo de 30 dias que antecedem o 

início do concurso.  
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 houverem irregularidades ou ausência de informações a federação devolverá o ante programa 

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 ante programa deverá seguir no padrão estabelecido conforme modelo, contendo nome, 
data, local, horários, provas, categorias, procedimentos, premiações fase de inscrições, e todo 

item ali contido.  
  

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 
início da reunião técnica ou pelo e-mail faleconosco@fph.com.br .  
   

2. 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 
  

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 início 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, 
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is 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.  
  

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 hiper sensibilização dos membros é considerada um 
ato de maus tratos aos cavalos (Regulamento Geral CBH, Artigo 143) e vai contra o princípio do 



 

 

  
16  

  

    

         Federação Paulista de Hipismo 
  

b

e
m-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.  
  

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 início 

do percurso para o próximo concorrente.  
  

ART. 24 – Cerimônia de Premiação  
  

1. Nas competições dívida 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.   
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s
 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.  
  

ART. 25 – Premiação para concursos Estaduais  
  

1. De pista: obrigatoriamente o Comitê Organizador deverá premiar com medalhas e escarapelas em 
todas as provas até o 10º lugar para cada agrupamento de categoria.  

2. Do pódio:   

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

até o 2º colocado e troféu 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.  

  

ART. 26 – Premiação para concursos Regionais  

  
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, sendo estipulado esse o mínimo 

cabendo ao comitê organizador determinar caso exceda essa quantidade.  
  

2. Do pódio: 

2.1. Para a classificação geral conforme por categoria (não agrupamento das categorias, troféus até 

o 3º colocado. 
 

 

CAPITULO V – ANIMAIS  
  

ART. 27 – 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, independentemente 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.  
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. 28 – Condições Sanitárias Exigidas  
   

1. As condições sanitárias exigidas são:   
  

1.1.1 - 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;   
  

1.1.2 Será exigido, atestado de vacinação equina contra Encefalomielite e Influenza 

Equina dentro do prazo de validade;   
  

1.1.3 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 

pelo decreto nº 45.781 de 27/04/2001 a necessidade do recolhimento da taxa de 
0,1 UFESP por animal concentrado.   

  

     2. Será obrigatório que todo animal tenham chip.  
  

ART. 29 – 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 número 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. 

 
4.  Só serão realizadas inspeções veterinárias em torneios onde tal informação esteja mencionada 

no ante-programa. 
  

ART. 30 – 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 paulistas, ranking interno, ranking interno 
para convidados e clinicas), objetivando identificação e efetivo controle sanitário.   
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2. O

 

responsável 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.  
  

3. 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. 31 - 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 16cm. 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.  

1.1.7. Ser usada sem qualquer outro elemento adicional em conjunto, com exceção do anel de 

proteção de quartela.  
  

2. Selas   

2.1.1. Nenhuma restrição é feita no que concerne a selas. Os itens 3, 4 e 5 referem-se 

exclusivamente à pista de competição.   

3. Antolhos   

3.1.1. É proibido o uso de antolhos;   
 

3.1.2. 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   

  4.1.1. 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    
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valos 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   

5.1.1. 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   

6.1.1. 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.  
 

7. Chicotes   

7.1.1. 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 último obstáculo do 
percurso.   

7.2.3. O chicote nunca pode ser usando do lado contrário, 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.   

7.2.7. 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.   

7.2.8. 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:   

7.2.9. 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 e na desqualificação do 
concorrente no Concurso, sendo cabíveis ainda as demais medidas previstas nos 
regulamentos vigentes.   

7.2.10. 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 
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ncorrente 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.   
   

8. Verificação de arreamento   

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

durante a realização dos concursos.  

8.2. 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. 32 – 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 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 
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urou, 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 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. 33 – 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. 34 – 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 categorias Aspirante (0,40cm), 

Preliminar (0,60cm), Intermediária (0,80cm) e Principal (0,90cm).  
  

2. As Idades para participações nas categorias de Salto Iniciante ficam determinada da seguinte 
forma. 

2.1 -  Aspirante (0,40m) – a partir do ano em que completar 07 anos de idade. 

2.2 – Preliminar (0,60m) – a partir do ano em que completar 08 anos de idade. 

2.3 – Intermediária (0,80m) - a partir do ano em que completar 08 anos de idade. 

2.4 – Principal (0,90m) - a partir do ano em que completar 08 anos de idade. 
  

3. Quando houver alteração de categoria do atleta no decorrer do ano de atuação, a pontuação 
conquistada ficará contabilizada na categoria anterior até a data da alteração, passando a ser 

contabilizados os pontos adquiridos da nova categoria.   
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ã
o será permitido participação “Hour Concours” em provas de categorias inferiores a categoria 

atuante do atleta.  
  

5. Para melhor adaptação do atleta em uma nova categoria, será autorizado a participação do 
mesmo apenas em 01(uma) prova oficial na categoria mais alta, caso o mesmo decida retornar a 

sua categoria anterior, o mesmo deverá informar a Federação Paulista para que a devida 
alteração seja realizada.   
  

ART. 35 – Características das Provas por Categoria  
    

1. Aspirante:  

Altura (0,40m x 0,50m).  

               Velocidade mínima 300m/m; obstáculos sem combinações, 7 a 9 obstáculos.  

Faixa de Tempo e Tempo Ideal Tabela A, Artigo 238.6.2.3 (Regulamento FPH).                                                      
Extensão  Máxima 400m.  

  

 

2. Preliminar:  

Altura (0,60m x 0,70m)  

    Velocidade mínima 325m/m; obstáculos sem combinações, 7 a 9 obstáculos.  

Faixa de Tempo e Tempo Ideal Tabela A, Artigo 238.6.2.3 (Regulamento FPH).   

Extensão Máxima 400m.  
  

 

3. Intermediária:  

      Altura (0,80m x 0,90m - largura máxima)  

Velocidade mínima 350m/m; permitido um duplo, (proibido duplo de dois    lances). Entrada 

vertical e saída de oxer, 9 a 11 obstáculos;  

    Faixa de Tempo e Tempo Ideal Tabela A, Artigo 238.6.2.3 (Regulamento CBH/FPH)  

          Extensão Máxima 500m.  
  

4. Principal:  

Altura (0,90m x 1,00m de largura máxima)  

Velocidade mínima 350m/m; permitidos 2 duplos, 9 a 11 obstáculos, proibido   duplo de dois 
lances, entrada  vertical  e saída de oxer;  

Faixa de Tempo e Tempo Ideal Tabela A, Artigo 238.6.2.3 (Regulamento CBH/FPH)           

Extensão Máxima 500m.  
  

           Obs: Categoria Aberta: (0,80m x 0,90m)  

Realizadas em conjunto com as respectivas categorias e com as mesmas características, não serão 

válidas para o Troféu Eficiência, não pontuam e não terão premiações.   

  

ART. 36 – Julgamento ao tempo ideal – Tempo Oculto  
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1. C
om o intuito em auxiliar os oficiais do evento, a Federação Paulista de Hipismo, informa que 

será mantido o Julgamento ao Tempo Ideal com Tempo Oculto, porém a partir desta data 
está permitido conhecimento da Extensão do Percurso pelo Desenhador Oficial, pelo 

Presidente do Júri e os membros. Desta forma, o desenhador fará a medição do percurso, 
informará ao presidente de júri e os seus oficiais que poderão auxiliar nos cálculos para o 

tempo ideal, porém manterão segredo do tempo até o final da prova. O presidente de júri 
deverá a partir do conhecimento da extensão, informar a todos os presentes no evento que 

já possui a medida da pista e que manterá sigilo até o final de cada prova e que a bicicleta 

estará devidamente lacrada. 

 

2. Antes do início das provas, o Desenhador de Percurso fará um teste na bicicleta para 

verificar devido funcionamento deste equipamento. Concluído tal funcionamento, o 
desenhador terá a responsabilidade de medir a pista, informar a extensão ao Presidente de 

Júri e 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. 

 

3. Ao término da prova, imediatamente o Desenhador do Percurso irá retirar o lacre do 
marcador visual da bicicleta para que todos tenham conhecimento da medição do percurso. 

A partir daí o Presidente do Júri informará a todos a medida de extensão do percurso para a 
conclusão e divulgação da classificação dos concorrentes. Importante destacar que 

nenhuma pessoa (atletas, convidados, familiares) exceto presidente, membros do júri e 

desenhador, estarão autorizadas a ter acesso a tal medida antes do término da prova. No 
intervalo de cada prova, caso haja necessidade de mudança de percurso, o desenhador terá 

a responsabilidade de proceder novamente em informar apenas o presidente e lacrar 
novamente o visor da bicicleta para restrição das próximas medições. 

 

4. O desenhador de percurso, o presidente do júri e seus membros 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. 

 

 5. É vetada toda e qualquer ajuda externa. Entende-se por ajuda externa: 

 

5.1 Tentativa na medição da pista pelo instrutor ou atleta, nesse caso passível de eliminação 

do instrutor e todos os atletas que representam a entidade;  

 

5.2 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; 

 

5.3 Acesso ao medidor para tentativa de visualização da medida do percurso, passível de 
eliminação do atleta na prova. 
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.
4 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); 
 

CAPÍTULO VII – UNIFORMES 
  

ART. 37 – Uniformes dos concorrentes  
  

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 caracterizadas como Concursos Estaduais (Etapas Válidas para o Troféu 
Eficiência), 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. 38 – Participação   
  

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, 
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e
rvindo os demais resultados para classificação de pista na prova e para premiação em espécie, 

ficando essas classificações válidas para stud book.  

ART. 39 – Contagem de Pontos  
  

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

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

Número de Conjuntos Participantes na Prova, independente de marcarem pontos para o 

Ranking.  
  

  

 

 

2.Os pontos da tabela de pontuação serão acrescidos conforme abaixo:  

2.1 De 17 até 32 concorrentes de uma mesma categoria ou subdivisão por prova = acréscimo de 

10%.   
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.
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. Haverá estorno de pontos em caso de:   

4.1 Desclassificação, confirmada pelo STJD-HB após a confirmação (contraprova positiva) de doping;   
  

5. Configurada participação sem registro válido na Federação Paulista. Entende-se por registro 

válido, cadastro sem validação e pagamento de taxas vigentes.   
  

6. As provas do Campeonato Paulista de Salto Iniciante para Amazonas não serão válidas para o 

Ranking da FPH.  
  

ART. 40 – Provas válidas para o Troféu Eficiência  
  

1. Serão válidas para contagem do Troféu eficiência das categorias de Salto Iniciante os seguintes 
torneios:  
  

- Temporada de Abertura  

- Campeonato Paulista do Interior de Salto Iniciante 

- Campeonato Paulista de Salto Iniciante  

- Copa Brasil José Ribeiro de Mendonça 2017 

- Temporada de Encerramento 

 

2. Haverá descarte da menor pontuação adquirida pelo conjunto no somatório das provas de 01 

dos torneios mencionados acima, ou seja, o pior resultado conquistado ou Forfait do 
campeonato. 

  

ART. 41 – 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 mensuradas no ART. 40.1. 
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ART. 42 – Ranking Regionais  
  

1. Cada regional possui seu Ranking distinto.  

   

2. Os concorrentes somam as pontuações por contagem olímpica obtidas em cada etapa, efetua-se 

o somatório das participações de todas as temporadas e os 10 melhores atletas são premiados 
na temporada de encerramento de cada regional.  

  

3. Para determinarmos a melhor entidade de cada regional, efetua-se o somatório das pontuações 

por contagem olímpica de todos os atletas de cada entidade, serão premiadas as 3 melhores 
escolas maiores pontuadas.  
  

4. Em caso de um atleta trocar de entidade no decorrer das temporadas, a pontuação adquirida 

até a data da alteração ficará para a entidade anterior, valendo a pontuação para a nova 
entidade a partir da data que o mesmo efetivar tal alteração.  

 

5. Em caso de empate Final do Ranking Regional para o 1º lugar e ou demais colocações, os 

competidores ficarão empatados na colocação conquistada. 
  

ART. 43 – 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.  

  

ART. 44 – 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).  
  

CAPÍTULO IX – JULGAMENTO TÉCNICO 2017  
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RT. 45 

– Objetivos do Julgamento Técnico  

  
A FPH retomará no ano de 2017 o julgamento técnico, simultâneo ao julgamento objetivo, nas 
categorias iniciantes 0,40M, 0,60M, 0,80M, 0,90M. O objetivo, é contemplar com destaques e 

premiações, competidores, professores e escolas que estejam aplicando a correta iniciação do 

esporte. O “Julgamento Técnico” é um sistema onde se detecta os pontos que precisam ser 

melhorados na equitação de cada conjunto. Um dos pontos principais para o sucesso desse 

projeto, é a escolha dos juízes e neste momento estamos selecionando os profissionais que irão 
trabalhar em 2017, priorizando a experiência e didática. Com a conscientização e apoio da 

comunidade hípica ao projeto, teremos a médio e longo prazo um incremento na quantidade e 

qualidade de atletas nas categorias de alta performance. O objetivo desse sistema de 

julgamento é dar um retorno sobre a performance dos atletas. A ideia é fornecer um maior 

embasamento ao trabalho dos instrutores propiciando uma evolução mais eficiente aos seus 

alunos.  

1. Esse julgamento não influenciará na classificação do julgamento objetivo.  

2. Nos eventos de um e/ou dois dias, ao termino de cada prova, o juiz estará à disposição para 

esclarecer aos competidores, instrutores e pais quanto ao julgamento de cada atleta.    

3. Haverá um ranking em 2017 dos melhores atletas na modalidade “Julgamento Técnico”, bem 

como as escolas que os atletas representam, cujos campeões serão homenageados na cerimônia 
do Troféu Eficiência.  

4. Quando o concorrente entrar na pista o júri de campo irá comunicar o nome do cavaleiro, nome 

do cavalo, nome do instrutor e nome da escola.  

ART. 46 – Julgamento  
  

1. Formato de julgamento poderá ser feito em 01 ou 02 dias, a critério da diretoria com a devida 

divulgação em conjunto ao ante-programa do torneio. 

    

 1º dia -  será julgada a prova de 0,40 e na sequência o juiz fará as observações.                

 - Será julgada a prova de 0,80 e na sequência o juiz fará as observações.  
  

2º dia - será julgada a prova de 0,60 e na sequência o juiz fará as observações         

 - Será julgada a prova de 0,90 e na sequência o juiz fará as observações.  

 

2. O Julgamento será realizados nos seguintes torneios: 

 

- Campeonato Paulista do Interior de Salto Iniciante 

- Campeonato Paulista de Salto Iniciante  

- Copa Brasil José Ribeiro de Mendonça 2017 
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e
mporada de Encerramento 

 

3. O assistente técnico permanecerá no evento dando esclarecimentos sobre o julgamento. 
 

4. Serão julgados os seguintes fundamentos:  
 

  Cadência / Ritmo: 

Será julgado se a cadência escolhida pelo atleta é apropriada ao lance do cavalo e às 
exigências do percurso. Outro ponto levado em consideração é a capacidade do cavaleiro de 

manter um ritmo e cadências constantes de galope em todo o percurso, sem interferências 

desnecessárias na velocidade, abertura e fechamento das curvas.  
   

  Traçado:  

Será analisado se o traçado feito pelo atleta está próximo do ideal, tomando como base a 
abordagem do obstáculo, buscando sempre o centro dos obstáculos, terminando e iniciando 

as curvas sempre buscando o centro dos mesmos.  

  

  Atitude:  

Atitude do cavaleiro na abordagem dos obstáculos, sendo analisados os seguintes pontos: 

calma, controle da situação, manutenção do ritmo, contato com a boca do cavalo. O atleta 

não receberá nota baixa por uma distância curta ou longa, se esta for a melhor ou única 

opção, mas serão observadas as ajudas do atleta em cada situação.  

  

  Posição:  

                    Harmonia do cavaleiro sobre o cavalo, sendo observadas as duas linhas básicas:  

  Linha ombro / quadril / calcanhar  

  Linha cotovelo / mão / boca do cavalo  

  

                   Também serão observados:  

                   Pé no estribo / calcanhar  

   Mão na redera  

  Ombros / costas  

    Olhar  

        Linhas e obstáculos compostos (duplos)  

  

Não serão julgados apenas a quantidade de lances e sim a estratégia escolhida pelo atleta, de 

acordo com o tamanho e galope de seu cavalo. Outro ponto importante levado em 

consideração é a abordagem no obstáculo de entrada, se foi apropriada para o tipo de linha e 

para a aproximação do segundo elemento.  

Nos obstáculos compostos (duplos) deve-se procurar obedecer aos números corretos de 

galopes (lances) programados pelo armador do percurso.  
  

    

5. REGRAS / OBSERVAÇÕES  
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C

aso haja empate na nota final do julgamento, serão usadas as próprias notas dos quesitos, na 
seguinte sequência: POSIÇÃO¹, OBJETIVO², ATITUDE³, FALTA COMETIDA NO PERCURSO4, 

TRAÇADO5, CADÊNCIA E RITMO6 e LINHAS7.  
  

6. O ocasional derrube de um obstáculo não afetará o julgamento, somente será       

utilizado para o critério de desempate.  

  

6.1 O critério de pontuação para o ranking será no formato copa do mundo, no final das 

etapas de 2017 o atleta que atingir a maior pontuação será o campeão.  
  

7. Serão premiados os 6 primeiros colocados de cada categoria com medalhas. 
          

8. Serão premiadas as três melhores escolas.  

 

9. O critério para premiação das escolas será o mesmo dos atletas. 
  

10. Haverá no site da FPH a mesma planilha (em branco) usada pelo juiz. Essa planilha 

poderá ser impressa e usada para anotar as observações do juiz de forma organizada no dia da 

prova.  
  

11. Em 2017 todos os resultados serão publicados no site da FPH.  

Antes do reconhecimento de 0,40m/0,60m e 0,80m/0,90m falar ao microfone sobre a    

importância do julgamento.  
  

12. Eliminados não serão julgados.  

 

13. Cada juiz será orientado para ser positivo e objetivo nas explicações.  

 

14. O juiz para cada avaliação será determinado pela diretoria e divulgado pela Federação 

Paulista de Hipismo. 
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   FICHA - JULGAMENTO TÉCNICO 

CONCORRENTE: CONCORRENTE: 

RITMO Irregular   

  

RITMO Irregular   

  

  Crescente     Crescente   

  Decrescente     Decrescente   

  Trote     Trote   

  NOTA     NOTA   

TRAÇADO Linha do meio   

  

TRAÇADO Linha do meio   

  

  Curva longe     Curva longe   

  Curva perto     Curva perto   

  Salto no canto     Salto no canto   

  Laço     Laço   

  Zig-zag     Zig-zag   

  NOTA     NOTA   

ATITUDE Inicio mão errada   

  

ATITUDE Inicio mão errada   

  

  Salto atrasado     Salto atrasado   

  Adiantado ao salto     Adiantado ao salto   

  Olhar para trás     Olhar para trás   

  Cavaleiro passivo     Cavaleiro passivo   

  NOTA     NOTA   

POSIÇÃO Olhar pra  baixo   

  

POSIÇÃO Olhar pra  baixo   

  

  Punho quebrado     Punho quebrado   

  Rédea longa     Rédea longa   

  Rédea curta     Rédea curta   

  Balança os braços     Balança os braços   

  Ombros/costas     Ombros/costas   

  Assento rigido     Assento rigido   

  Estribo longo     Estribo longo   

  Estribo curto     Estribo curto   

  Perna pouco fixa     Perna pouco fixa   

  Pé enterrado     Pé enterrado   

  Calcanhar alto     Calcanhar alto   

POSIÇÃO 
SALTO 

Olha pra  baixo   POSIÇÃO 
SALTO 

Olha pra  baixo   

Acompanha pouco   Acompanha pouco   

  Acompanha muito     Acompanha muito   

  Perna pouco fixa     Perna pouco fixa   

  NOTA     NOTA   

LINHAS Curtas   

  

LINHAS Curtas   

  

  Longas     Longas   

  Zig-zag     Zig-zag   

  Lance à mais no composto     Lance à mais no composto   

  NOTA     NOTA   
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CAPÍTULO XX - ANEXOS  
  

  

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.  

   

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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As regulamentações começam a vigorar a partir da publicação.   

 O presente Regulamento de Salto Iniciante 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.  

    

São Paulo, 03 de Fevereiro de 2017.  
 


