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FEDERAÇÃO PAULISTA DE HIPISMO 

 

TROFÉU EFICIÊNCIA 

 

Participação e Premiação 

 

1. Só poderão participar do Troféu Eficiência os concorrentes registrados em 
uma entidade devidamente cadastrada, ativa e devidamente regular na FPH. 

 

2. Para o Ranking do troféu eficiência, são computadas pontuações adquiridas 
apenas em provas realizadas no estado de São Paulo conforme abaixo: 

 

2.1) Todos os Concursos e Campeonatos Nacionais; 

2.2) Temporadas Oficiais das Entidades filiadas à FPH; 

2.3) Campeonato Paulista (Paulistão); 

2.4) Jogos Equestres Paulistas; 

2.5) Campeonatos Estaduais e Interestaduais; 

2.6) Campeonato Paulista do Interior. 

 

Os concorrentes que disputam as provas com mais do que uma montada, 
pontuam 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 inseridas no studbook. 

 

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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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.  
 

 
 
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%. 
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. 
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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 ou em débito com a FPH. 

5.3 A prova ter sido realizada em desacordo com orientação da FPH. 

 

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). 

 

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 
que tenham características e contagem de pontos perdidos nas provas e na 
classificação geral, igual ou semelhante as dos Campeonatos Paulistas 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. 

 

Coeficientes 

  

Coeficientes válidas para todas as categorias por Campeonatos: 

Campeonatos Nacionais: Coeficiente = 1,00; 

Campeonatos Estaduais: Coeficiente = 1,50; 

Interestaduais: Coeficiente = 1,00; 

Temporadas Oficiais: Coeficiente = 1,00; 

Campeonato Paulista do Interior: Coeficiente = 1,00; 

Paulistão: Coeficiente = 2,00; 

Jogos Equestres Paulistas: Coeficiente = 3,00; 
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Pontos não considerados 

 

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

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

3. Categoria Amazonas não pontua no Troféu Eficiência. 

4. Provas da Regional (salto Iniciante) não serão válidas para o Troféu 
Eficiência. 

5. Participação em Concursos não Autorizados. 

 

Vantagens e Benefícios 

 

A Federação Paulista de Hipismo premiará os dois primeiros colocados no 
Troféu Eficiência com a vaga para participação nas Clínicas de Salto 
organizadas com cavaleiros profissionais selecionados pela FPH no início da 
temporada de 2023. 

 

Cerimônia do Troféu Eficiência 

 

Para a Cerimônia do Troféu Eficiência estão convidados os campeões, vices e 
3º colocados do Ranking de Salto e Salto Iniciante, e o campeão (1º colocado 
do Ranking) de cada categoria nas demais modalidades, seguindo o seguinte: 

Salto: 1º, 2º e 3º Colocados + 2 Convidados. 

Salto Iniciante: 1º, 2º e 3º Colocados + 2 Convidados. 

Adestramento: Campeão + 2 Convidados. 

CCE: Campeão + 1 Convidado. 

Volteio: Campeão + 1 Convidado. 

Enduro: Campeão + 1 Convidado. 

Para-equestre: Campeão + 1 Convidado. 

 

Também serão convidados para a Cerimônia do Troféu Eficiência 2022 os 
membros das equipes paulistas que tenham se sagrado campeãs nos 
respectivos Campeonatos Brasileiros de Salto e Salto Iniciante no ano de 2022. 

 

 

Federação Paulista de Hipismo 

Diretoria de Salto  
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