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1. CATEGORIAS PREMIADAS (somente o 1º lugar) 

 

1.1 EQUIPE 
Iniciante / permitidas equipe de 4 a 6 

Intermediário / permitidas equipe de 4 a 6  
 

1.2 DUPLAS 
Intermediário 

Jr / Sr 1*  
Jr/ Sr 2*  

 
1.3 INDIVIDUAL 

Jr/ Sr 1*  

Jr/ Sr 2* 
 

Jr/Sr (agrupamento, ou seja, concorrem juntos para o Troféu 
Eficiência) 

 

2. SUBSTITUIÇÕES/ TROCAS  

 

2.1 CAVALOS 

 

Será admitida a troca de cavalos, mas isso implicará em nova 
contagem de pontos. 

 
Exemplo: a equipe (ou dupla/ individual) participou de uma prova 

com o cavalo A. Ao final da prova ele obteve uma 
classificação. Se na próxima prova trocar de cavalo, a 

pontuação com o cavalo A será mantida e teremos então o 

início de uma nova contagem com o cavalo substituto. 
 

Quanto menos trocas de cavalo forem realizadas, mais pontos 
obterá o atleta. 

 
2.2 LUNGER 

 
A mesma regra vale para o lunger: serão admitidas trocas (inclusive 

com lungers de outros clubes) mas a cada troca, uma nova 
soma de pontos é iniciada. 

 
 

2.3 ATLETAS 

 
Serão aceitas equipes de 4 a 6 atletas. O número mínimo de atletas 

para uma equipe é de 4 volteadores. 
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Seguindo a mesma regra do cavalo/ lunger a adição/ substituição de 

um atleta implica em nova contagem de pontos. 
 

A saída de um atleta (equipes com 6 ou 5) não implica em nova 
contagem, ou seja, a equipe segue somando pontos 

normalmente. 

 
No caso das duplas, a substituição de um dos atletas implica em 

nova contagem de pontos, mantidos os pontos das provas 
realizadas. 

 
Não há limites para participação em provas (para efeitos do Troféu 

Eficiência). O mesmo atleta pode participar de duplas/equipes 
e competir individualmente - em até uma categoria abaixo/ 

acima. 
 

Todavia, há um limite de atletas por cavalo, respeitando o contido 
no Regulamento de Volteio da FPH. 

 
 

 

3 PONTUAÇÃO 

 

3.3 A pontuação será pela média simples das melhores notas, com 

um descarte. Exemplo: 

 
- na 1ª prova a equipe teve nota final 6,752 

- na 2ª, 7,855 
- na 3ª 8,255 

- na 4ª 9,210 
 

O pior resultado foi o da primeira prova (6,752) e será portanto 
descartado. 

 
Fazendo a média simples temos: 7,855 + 8,255 + 9,210 dividido 

por 3, o que dá a média final de 8,440 (considera-se três 
casas decimais). 

 
 

 

3.4 Havendo empate, o 1º lugar será para a 

equipe/dupla/individual que obteve o melhor resultado em 

qualquer uma das provas. 

 

 



 

    pág. 4 
Av. Adolfo Pinheiro, 2054 – Sala 612 – 6º andar – Santo Amaro – SP – Cep: 04734-003 – www.fph.com.br 

Exemplo: 
 

Duas equipes empatam com a nota de 8,440. A equipe A teve uma 
nota de 9,210 (melhor resultado), já a equipe B teve como 

melhor nota 8,560, portanto o vencedor será a equipe A (nota 
mais alta durante o ano). 

 

3.5 A nota da prova será calculada com base nas súmulas FEI 

(Federação Equestre Internacional) traduzidas e adaptadas. A 

nota final da prova será dada pela média simples da nota dos 

obrigatórios e dos livres.  

 

3.6 Não há exigência de participação mínima nas provas, porém 

equipes/duplas/atletas com maior participação tem mais 

chance de pontuar.  

 

Serão consideradas as provas da FPH e Provas do Campeonato 

Brasileiro para efeitos de pontuação.  
 

3.7 Após o encerramento, será divulgado o resultado da prova. 

Esse resultado será conferido, ratificado e divulgado 

oficialmente no site da FPH, na semana seguinte. 

 

3.8 As provas podem ser realizadas com 2 ou 3 juízes. Outros 

oficiais poderão participar do concurso como: stewards 

(comissários), juiz de distensão etc. 

 

3.9 As súmulas utilizadas serão as disponíveis no site da FPH. Um 

juiz julga o cavalo, outro juiz julga a técnica e artístico. 

Havendo 3 juízes, um julga técnica e outro artístico. 

 

 
 

4. Os tempos considerados para a ordem de entrada e organização 

das provas serão conforme Regulamento de Volteio da CBH (2022), 
a saber:  

 
Art. 38 
O volteador com o número 1 começa, o número 2 segue e etc. 

Tempo limite: 6 minutos por equipe. No caso de equipes com 03, 04 

ou 05 volteadores, considerar 3 minutos, 4 minutos e 5 minutos 

respectivamente. 

Art. 39 

Tempo limite Série Livre Tipo 01 e 02: 3 minutos 
Tempo limite Série Livre Tipo 03 e 04: 4 minutos 
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4.2 Recomenda-se fortemente a leitura do FEI Guidelines e Code of 

Points FEI para a correção dos exercícios, deduções, graus de 
dificuldade e outros.  

 
 

 

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

5.1 Para a participação no Troféu Eficiência é necessário o registro 

dos atletas, lunger e cavalos na FPH. Em 2022, a Federação 

Paulista de Hipismo diminuiu a taxa de registro dos cavalos  

R$ 199,00. 

 

Categoria E são isentos de registros (atletas e cavalos). Um animal 
que compete tanto na E como em outras categorias paga a 

taxa acima. 
 

Lunger são isentos de taxa, mas não de registro na FPH, uma vez 
que também competem e concorrerão em 2022, ao Troféu 

junto com o atleta. 
 

5.2 A participação exige também a inscrição conforme o Programa de 

cada prova. As inscrições devem ser feitas pelo site da FPH. 

Havendo qualquer pendência com o atleta/cavalo (registro, 

informações incompletas, pagamento etc), o sistema impede a 

efetivação da inscrição. Imediatamente o clube deve entrar em 

contato com a FPH (faleconosco@fph.com.br) 

 

5.3 As inscrições para as provas do TE se encerram três dias antes 

da data da prova, a fim de que a Comissão Organizadora possa 

planejar Ordem de Entrada, preparar as súmulas etc.  

 

 
 

 
Syllas Jadach Oliveira Lima 

Diretor de Volteio da FPH 
 


