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São Paulo, 06 de Abril de 2017. 
 
 

 
COLETÂNEA DE REGULAMENTOS, DIRETRIZES E NORMAS 2017 

MODALIDADE SALTO 

 

 

Diretriz Técnica nº 01 / 06-04-2017 

 

 

Novo formato para Temporadas Oficiais 2017 

 

 

 
Com o intuito de fomentar a modalidade Salto e as temporadas oficiais da FPH, foi 
aprovado um novo formato para realização das provas onde estarão aptos a 
participar das temporadas oficiais os conjuntos devidamente registrados na 
Federação Paulista de Hipismo (Registro de competidor e Cavalo) e conjuntos não 
federados caracterizados como Categoria Aberta. 
 
As inscrições dos conjuntos federados serão realizadas no site da FPH. 
 
As inscrições dos conjuntos não federados deverão ser encaminhadas ao comitê 
organizador no e-mail mencionado no programa do evento. 
 
Os conjuntos registrados na FPH serão divulgados nas ordens de entrada bem 
como nos resultados no site oficial, sendo computados para o Ranking Troféu 
Eficiência 2017. 
 
As ordens de entrada, fichas e resultados dos conjuntos não federados serão de 
responsabilidade do Presidente de Júri em conjunto ao Comitê Organizador. 
 
Em relação à ordem de entrada, os conjuntos não federados entrarão antes dos 
conjuntos federados.  
 
Os valores de inscrição serão determinados pelo comitê organizador, respeitando o 
teto apresentado na tabela de taxas e contribuições FPH 2017 (R$ 200,00 por 
prova), sendo obrigatório o desconto de 30% para participações de conjuntos 
devidamente federados, 20% para participações do atleta federado, porém com o 
animal sem registro, e valor integral para participações de atleta sem registro com 
animal federado, bem como conjunto sem registro na FPH. 
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 Com relação ao critério de premiação haverá duas classificações: 
 
O Comitê Organizador deverá oferecer, no mínimo, medalhas e escarapelas até o 
6º lugar e troféu para o Campeão, exceto nas provas com premiação em espécie 
ou premiação especial, porém ficará à seu critério premiação superior ao 6º lugar, 
levando em consideração que serão duas classificações por série. 
 
1) Agrupamento dos conjuntos federados nas categorias conforme Regulamento 

FPH/CBH, de acordo com o mencionado no programa do evento (somente 
federados). 

 
2) Categoria Aberta, na qual serão agrupados os conjuntos federados e não 

federados, independente da categoria da participação na prova. 
 
A pontuação para o Troféu Eficiência será válida para os federados, considerando 
a classificação oficial sem a contagem da categoria “Aberta”. 
 
Para que a etapa do ranking seja válida para a Temporada Oficial deverá ser 
encaminhado o pedido da data, bem como o programa para análise e aprovação 
pela FPH. 
 
A prova só será válida para o Ranking da Federação Paulista de Hipismo quando 
03 conjuntos distintos participarem da mesma. 
 
Para as participações dos atletas federados rege a regulamentação FPH/CBH. Nos 
casos dos conjuntos não federados, a regulamentação será a mesma, porém em 
casos omissos fica a critério do comitê organizador possíveis punições. 
 
Os Comitês Organizadores estão autorizados a realizar as provas com um número 
mínimo de oficiais (um presidente de júri, um comissário e um desenhador de 
percurso), levando em consideração a quantidade de participantes e a estrutura do 
local do evento. 
 
O Valor da taxa da Federação será cobrado sobre o total de participações do 
torneio, considerando conjuntos federados e não federados. 
 
 
 

 
 
 

Atenciosamente 
 
 

Diretoria Técnica Salto 


