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TAÇA FPH DE AMADORES 

 
REGULAMENTO  

 
 

A Taça FPH de Amadores vem com o intuito de fomentar a categoria AMADOR no Estado de São 
Paulo. 
 
Visão Geral 

A Taça FPH de Amadores será disputada por Duplas e acontecerá em 8 (oito) etapas sendo 
descartados os resultados das 2 (etapas) que a dupla tiver os piores resultados. 
 
As etapas serão realizadas nas provas internas do Clube Hípico de Santo Amaro, Sociedade Hípica 
Paulista, Sociedade Hípica de Campinas e Haras Agromen, que serão consideradas Provas 
Estaduais (TO), e deverão ocorrer aos sábados. 
 
Para pontuação final do ranking, serão computados os resultados de apenas 06 etapas.  
 
A prova indicada para pontuação da Taça FPH de Amadores será informada pela Federação na 
divulgação das etapas válidas para o Ranking. 
 
Todas as provas serão julgadas pelo artigo 238.2.1, normal ao cronômetro e seguirão as Normas e 
Diretrizes Técnicas da Federação Paulista de Hipismo e aos Regulamentos de Salto e Geral da 
Confederação Brasileira de Hipismo. 
 
Para participar, as duplas deverão estar com seus registros válidos na Federação Paulista de 
Hipismo (cavalo e cavaleiro), assinar o termo de responsabilidade da categoria “Amador”, 
reconhecer firma e pagar a taxa de participação dentro do prazo estipulado e desde que ainda 
existam vagas disponíveis. 
 
O ranking será pontuado por Contagem Olímpica, pelo número de duplas inscritas na Taça FPH de 
Amadores. 
 
As Duplas 

A Taça FPH de Amadores será disputada por dupla, onde obrigatoriamente serão conjuntos 
participantes de alturas distintas, sendo: um conjunto Amador 1,10m e outro Amador 1,20m. 
 
Número mínimo de participantes na Taça FPH de Amadores de 2020: Vinte (20) duplas. 
 
O número de Duplas efetivamente participantes será comunicado antes do início da Primeira 
Etapa da Taça FPH de Amadores. 
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Nome da Dupla 

Cada Dupla poderá escolher um nome de cidade nacional ou internacional para a Dupla, que será 
previamente aprovada pela FPH e não poderá ser alterado no decorrer da temporada.  
 

Uniforme:  

Os atletas receberão uma camisa de prova e uma manta, para uso obrigatório nas etapas da Taça 
FPH de Amadores, podendo as duplas incluírem seu patrocinador desde que seja aprovado 
anteriormente pela FPH, para que se evite conflito com os patrocinadores do torneio.  
 
O custo da inclusão da logomarca de cada patrocinador das duplas não está incluído na inscrição 
e/ou na taxa de participação, e será divulgado em momento pertinente.   
 
Regras para participação: 
Para participar, os conjuntos devem estar com seus registros válidos na Federação Paulista de 
Hipismo (cavalo e cavaleiro), ler e assinar o Regulamento de Amadores e o termo de 
responsabilidade da categoria “Amador”, reconhecer firma e pagar a taxa de participação. 
 
O torneio será disputado por duplas. Obrigatoriamente serão conjuntos participantes de alturas 
distintas, sendo: 
 
 Um conjunto Amador 1,10m (obedecendo a regra dos 15 cm podendo participar desta 

categoria o Amador B 1,00m e o Amador 1,20m). 
 Outro Amador 1,20m (obedecendo a regra dos 15 cm podendo participar desta categoria o 

amador A 1,10m e o Amador Top 1,30m). 
 
Regulamento CBH 
Os concorrentes da categoria Amador poderão participar de até duas subdivisões no mesmo 
evento, com variação máxima de 0,15m, de acordo com o regulamento CBH. 
 
São 8 (oito) etapas sendo descartados os 2 (dois) piores resultados. 
 
As etapas serão realizadas nas provas internas do CHSA, SHP, SHC e Agromen consideradas Provas 
Estaduais e a última etapa será obrigatória a participação da Dupla.  
Para pontuação final do ranking, teremos 06 etapas computadas. A prova indicada para 
pontuação da Taça FPH de Amadores será informada pela Federação na divulgação das etapas 
válidas para o Ranking. 
 
O ranking será pontuado por Contagem Olímpica, pelo número de duplas inscritas na Taça FPH de 
Amadores. 
 
Haverá uma pontuação extra para quem ultrapassar o obstáculo coringa sem cometer falta, e 
perda de pontos se fizer falta, cometer refugo ou desvio no obstáculo Coringa. 
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A dupla deverá assinar um termo de responsabilidade da categoria “Amador” com firma 
reconhecida e pagar a taxa de participação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dupla. 
 
O termo e a taxa, bem como o nome da dupla deverá ser entregue na FPH até o dia 01 de março 
de 2020. 
 
Antes do início da temporada as duplas receberão um kit contendo: 1 camisa de prova e manta 
para cada integrante da Dupla, que são de uso obrigatório nas etapas. 
 
As provas dos rankings válidas para a temporada deverão ser pagas normalmente para as 
entidades realizadoras. 
 
Os valores pagos pela taxa de participação não serão devolvidos em hipótese alguma, exceto se 
houver desistência dentro de sete dias, ou seja, até o dia 08 de março de 2020. 
 
Em caráter de exceção, a dupla poderá solicitar sua participação até a III etapa do Torneio porém, 
nesse caso, estará abrindo mão das etapas de descarte (nas quais apresentou os piores 
resultados). 
 
Atletas e cavalos 

Não há restrição para troca de cavalos das duplas, mas o mesmo cavalo poderá fazer duas 
participações em cada etapa em alturas diferentes (totalizando 2 participações no dia) e estar 
com o registro valido na FPH. 
 
Cada cavaleiro poderá participar de até duas duplas e com cavalos diferentes, obedecendo as 
regras da CBH (Regulamento CBH:  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). 
 
Substituição de atletas 

Poderá haver troca de dupla apenas uma vez, depois da IV Etapa e antes da V Etapa.  
 
Os cavalos poderão ser trocados a qualquer tempo, porém todos devem estar com seus registros 
válidos na Federação, antes da participação para validação do resultado. Se acaso o registro não 
estiver válido, a pontuação não será contabilizada. 
 
Substituição de atletas fora da janela de transferência  
A substituição de atletas fora da janela de transferência ou de substituição é excepcionalmente 
possível por razões médicas, caso o atleta não consiga competir por um período mínimo de um (1) 
mês com declaração médica, ou no caso de sanções impostas pela FPH e/ou pela CBH.  
 
A declaração médica deverá ser avaliada e autorizada pela comissão da FPH. 
 
Cada Dupla deverá nomear 1 representante para ser a pessoa de contato entre a Dupla e a FPH.  
O nomeado terá autoridade e responsabilidade para representar a Dupla. 
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Datas e Locais 
As datas e locais das etapas da Taça FPH de Amadores serão comunicadas antes do início da 
temporada, com antecedência mínima de 15 dias da primeira competição e deverão ocorrer aos 
sábados. 
 
Inscrições nas Etapas 

As duplas terão vagas garantidas nas etapas da Taça FPH de Amadores, porém as Inscrições são de 
inteira responsabilidades das duplas, e deverão realiza-las dentro dos prazos estabelecidos pelos 
Clubes organizadores de cada etapa. 
 
Aspectos Veterinários 

Poderá haver Inspeções Veterinárias para participar das etapas da Taça FPH de Amadores. 
 
Exames Antidoping: todos os atletas e cavalos que participam das etapas da Taça FPH de 
Amadores estão sujeitos a Exames antidoping, a qualquer momento de acordo com os 
Regulamentos Geral e de Salto da CBH.  
 
Controle de material e hipersensibilidade: Todos os cavalos que participam das Taça FPH de 
Amadores estão sujeitos a qualquer momento a controle de material e hipersensibilidade, de 
acordo com os Regulamentos Geral e de Salto da CBH.  
 
Código de Conduta da FEI: Taça FPH de Amadores adere integralmente ao Código de Conduta da 
FEI (Fédération Equestre Internationale) em todas as suas competições e provas.  
 
A prova, Pontuação e Premiação   

As prova da Taça FPH de Amadores serão realizadas durante os Ranking internos do CHSA, SHP, 
SHC e Agromen (TO), no seguinte formato: 
  
Uma prova de 1,10m e uma prova de 1,20m, julgada pelo Artigo 238.2.1 (ao cronômetro) e 
disputadas em provas do Ranking interno e, portanto, não exclusivas da Taça FPH de Amadores, 
nas quais os concorrentes poderão participar tanto por suas duplas (até 2 participações) como 
individualmente, no ranking interno com o número de cavalos permitidos por cada entidade. 
  
A classificação da prova será baseada nos resultados individuais dos atletas das Duplas onde será 
estabelecida pelo Comitê Organizador do Ranking para distribuir os prêmios estabelecidos no 
Programa do Ranking Interno e da Taça FPH de Amadores. 
 
Serão premiadas as 03 (três) melhores duplas classificadas na somatória de cada etapa com o 
troféu e faixa da etapa. 
 
Cancelamento ou Adiamento de Etapas    

Se por fatos alheios à vontade da FPH, algum ou alguns dos Ranking constantes do calendário dos 
quais as competições da Taça FPH de Amadores estão inseridas, não puder ser realizado, será 
avisada com antecedência outra etapa que será valida para o Ranking ou se a etapa será 
cancelada e entrará como descarte. 
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Ordem de entrada das Equipes e dos atletas nas provas 
Os atletas das duplas participam nas provas sempre antes dos atletas individuais. A ordem de 
entrada das Duplas será estabelecida por sorteio no dia anterior a prova em reunião pré 
estabelecida.  
 

Pontuação e classificação da dupla nas provas e na etapa será 

Cada prova (1,10m e 1,20m) será pontuado por Contagem Olímpica, pelo número de duplas 
inscritas na Taça FPH de Amadores. 
 
Para o resultado da Etapa serão somados os pontos recebidos pelo atleta da prova de 1,10m com 
os pontos recebidos pelo atleta da prova de 1,20m de cada dupla. 
 
Caso os atletas tenham recebido ou perdido pontos extras em suas provas (pontuação do 
obstáculo Coringa) serão somados ao resultado individual de cada concorrente da dupla que 
somados definirá o resultado da dupla na etapa. 
 
Obstáculo Coringa 
O Obstáculo Coringa é opcional nas provas da Taça FPH de Amadores, mas o mesmo poderá dar 
pontos extras para as duplas, podendo mudar a classificação da Dupla na contagem final da Etapa. 
 
Ultrapassagem do Obstáculo Coringa sem cometer falta: + 2 pontos para o conjunto. 
Ultrapassagem do Obstáculo Coringa com falta, refugo ou desvio: - 2 pontos para o conjunto. 
Optar em não saltar o Obstáculo Coringa: mantem o resultado da prova. 
 
Eliminação e Desistência  

A eliminação, desistência ou desqualificação de 1 (um) atleta faz com que este atleta receba nesta 
prova zero (0) pontos a serem somados com o resultado do outro atleta da dupla, para efeito do 
resultado final da etapa.  
   
Cerimônia de Premiação e pódio 

Haverá Cerimonia de Premiação e Pódio para as 3 (três) Duplas melhores classificadas em cada 
etapa da Taça FPH de Amadores. 
 
Premiação de pódio 

Troféu para as 3 duplas melhores classificadas na etapa e prêmios especiais dos apoiadores do 
evento e possíveis patrocinadores secundários, se houver. 
 
A premiação em espécie para a classificação geral das Duplas da Taça FPH de Amadores será 
distribuída ao final da temporada. 
 
Classificação geral da Taça FPH de Amadores 
A classificação geral da Taça FPH de Amadores é baseada na somatória dos pontos ganhos pela 
Dupla em cada etapa da Taça FPH de Amadores. No caso de empate em pontos para qualquer 
classificação ao final da temporada, será considerado o resultado da Dupla com o maior número 
de vitórias é classificada à frente de qualquer outra dupla empatada com o mesmo número de 
pontos. Se ainda houver um empate, a equipe com o maior número de colocações em 2º 



  

             Federação Paulista de Hipismo                  

 

Av. Adolfo Pinheiro, 2054 – Sala 612 – 6º andar – Santo Amaro – SP – Cep: 04734-003 – www.fph.com.br 

(segundo) lugar é classificada à frente de qualquer outra dupla empatada com o mesmo número 
de pontos e assim por diante até que todas as duplas com o mesmo número de pontos tenham 
sido separadas.    
 
Prêmios em espécie 
A premiação total para a classificação geral da Taça FPH de Amadores será de R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais) divididos da seguinte forma:   
 
Premiação Final da Taça FPH de Amadores 
1ª dupla – um automóvel Mercedes Bens 0KM 
2ª dupla – R$ 50.000,00 
3ª dupla – R$ 35.000,00 
4ª dupla – R$ 25.000,00 
5ª dupla – R$ 15.000,00 
6ª dupla – R$ 10.000,00 
 
Haverá desconto de IR na premiação oferecida, de acordo com a legislação tributária vigente. 
 
Obs.: a premiação poderá sofrer alterações, considerando aquisição de novos patrocinadores, 
podendo aumentar a premiação e/ou a quantidade de classificados. 
 
Cerimonias de Premiação, Pódio e Coletiva de imprensa:  
Todos os integrantes das 6 (seis) melhores duplas da classificação Final da Taça FPH de Amadores  
devem estar presentes na última Etapa competição da temporada para receber os prêmios 
pessoalmente e devem estar disponíveis para participar da coletiva de imprensa e usar o material 
do patrocinador Master , a Divena,  (capas de premiação para os cavalos e bonés para os atletas).  
Nenhum prêmio em dinheiro é dado para as Duplas ou atletas que não se apresentarem na 
cerimônia de premiação, pódio e / ou coletiva de imprensa, se quando requisitados.  
 
Casos omissos e Especiais  

Os casos omissos e especiais (interpretativos e / ou eventuais contradições do regulamento) serão 
resolvidos pelo Comitê da FPH. 
    
 
_________________________________                          __________________________________ 
Gabriel Nicolau Khoury          Primeiro integrante e representante da 
Presidente                        Dupla 
 
 
_________________________________                        ___________________________________ 
José da Silva Martha Neto          Segundo integrante da Dupla 
Vice-Presidente 
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REGULAMENTAÇÃO DA CATEGORIA AMADOR 
 

Conforme Regulamento de Salto 2019 – CBH 
 
AMADOR B, AMADOR A, AMADOR e AMADOR-TOP 
 
“Independentemente de sua prática e/ou experiência, uma pessoa estará habilitada a competir 
em provas das diversas categorias de AMADORES, sob regulamentos da CBH, 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. 

• Dar instrução a qualquer pessoa, montar ou apresentar em competições qualquer cavalo, 
atividade pela qual recebe remuneração direta ou indiretamente;  
 

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 percursos, 
locutor ou comentarista de televisão, ou receber por serviços específicos 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.  
 

Cessando as atividades impeditivas da participação nas provas das categorias de 
Amadores, o interessado poderá ser reenquadrado nestas, nas seguintes condições:  
 

• Apresentar formalmente à sua FE documento informando da alteração de 
atividades;  

• 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 inferiores às 
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”. 

 
A qualificação de AMADOR tem que ser confirmada através de um REQUERIMENTO DE AMADOR 
emitido anualmente pela sua própria Federação Estadual. Ele será emitido devidamente 
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  
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REQUERIMENTO, a secretaria do concurso poderá aceitar uma declaração assinada neste sentido 
que deve ser encaminhada posteriormente à sua Federação Estadual. Sendo uma pessoa definida 
como não habilitada a provas 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 às 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. 
 

REQUERIMENTO DE AMADOR 
 
No momento do registro anual em sua Federação Estadual, o cavaleiro deverá preencher o 
REQUERIMENTO DE AMADOR, indicando a sua categoria durante o ano. É de responsabilidade de 
a Federação verificar se o concorrente se enquadra nesta categoria. 
 
Além dos Campeonatos Brasileiros, Comissões Organizadoras poderão realizar Eventos ou Provas 
para as categorias de AMADORES (Amador B, Amador A, Amador e Amador Top), de acordo com 
as especificações abaixo:  

• Participação Os cavaleiros poderão participar com qualquer animal, mesmo não sendo de 
sua propriedade.  

Especificações:  
a) Os concorrentes das categorias AM B, AM A, AM, e AM TOP, poderão participar de 
provas mais altas, até 1,45m., entretanto, só poderão baixar no 1,40 máximo 15 (quinze) 
centímetros da maior altura em que participaram nos últimos 12 (doze) meses.  
b) Qualquer cavaleiro poderá baixar 15 (quinze) centímetros de sua categoria, caso não 
tenha saltado provas mais altas.  
c) O concorrente poderá participar de até 2 (duas) subdivisões da categoria AMADOR no 
mesmo evento, com variação máxima de 15 (quinze) centímetros entre elas. 
d) No Ranking da CBH um concorrente não poderá ser campeão em mais de 1 (uma) 
subdivisão da categoria AMADOR no mesmo ano. Caso aconteça ele será campeão na 
categoria mais alta.  
e) Os concorrentes da categoria MÁSTER também necessitam do Certificado de Amador, 
com exceção dos concorrentes que participam na subdivisão Máster TOP.  
 
 O concorrente poderá participar de qualquer categoria constante do presente artigo, 
desde que cumpra sua regulamentação, podendo saltar mais de uma categoria em um 
concurso, mas somente uma categoria por prova. 

 
De Acordo, 
______________________________________ 
Nome: 
RG:  
CPF: 
 

 
São Paulo, ....... de .......................... de 2020 
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À Federação Paulista de Hipismo     
Ref.: Declaração da Categoria Amador     
 
 
  
Eu, ......................................................................................... portador do RG nº 

............................................ e CPF nº ............................................  filiado a Federação 

Paulista de Hipismo, pela entidade .................................................................................., 

declaro a esta Federação que li e estou de acordo sobre a Regulamentação da Categoria 

Amador, e não estou descumprindo nenhum artigo dos Regulamentos CBH e FPH.     

 
 
 
Sem mais,    
 
 
 
Atenciosamente,    
 
 
 
 
 
________________________________________________  
Nome completo:  
RG: 
CPF:  
 
 
 
(Reconhecer firma) 


