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Projeto de Formação  

 Cavalos Novos 2020 

 

Com o intuito de proporcionar aos seus filiados melhor orientação, suporte técnico e maior 

visibilidade dos cavalos no mercado hípico, a Federação Paulista de Hipismo (FPH) em conjunto 

com a Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Brasileiro de Hipismo (ABCCH), 

desenvolveram o Projeto de Formação de Cavalos Novos. Este projeto foi elaborado visando 

melhor aproveitamento do potencial e formação correta de cada cavalo, considerando os 

resultados dos animais jovens nos esportes hípicos de forma mais abrangente. No final do 

projeto, com o intuito de fomento, serão sorteados dois automóveis 0 KM. 

 

1. OBJETIVO DO PROJETO 

1. Avaliar nos torneios CSE todas as categorias de cavalos novos e formar uma seleção por 

intermédio de critério técnico. 

2. Promover clínicas com profissionais renomados. 

3. Programa de treinamento conforme estabelecido pela comissão técnica; 

4. Fomentar a formação ideal de cavalos novos com o propósito de alcançar o máximo 

desempenho esportivo. 

5. Desenvolver o esporte de alto rendimento no estado de São Paulo. 

 

2. EXECUÇÃO DO PROJETO 

1. Para participar da seleção os animais e seus cavaleiros deverão estar com os registros em dia 

na Federação Paulista de Hipismo; 

2. A comissão técnica irá Identificar os animais nos torneios CSE, nas etapas divulgadas pela FPH; 

3. Os animais serão avaliados a partir das condições físicas, técnicas e comportamentais para 

atingir os objetivos traçados estabelecidos pelos critérios formados da Comissão Técnica do 

Projeto; 

4. Os proprietários dos animais selecionados no final das 08 (oito) etapas observatórias 2018 

serão convidados a assinar o Termo de Participação do Projeto de Formação de Cavalos 

Novos, para seguir no projeto em 2019 e participarem do sorteio do automóvel e motocicleta; 

5. Após a assinatura do termo para continuidade do projeto em 2019, os cavalos deverão 

executar o Programa de Treinamento recomendado pela comissão técnica; 

6. As etapas válidas do Projeto serão divulgadas no site da FPH;  
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7. A Comissão Técnica dará Suporte técnico para orientação na formação do cavalo, a partir da 

Seleção dos cavalos que derem continuidade no Projeto em 2019 e assinarem o termo de 

aceite; 

 

 

3. RESPONSABILIDADES 

O proprietário deverá seguir de forma irrestrita todos os preceitos do projeto para 

manutenção do seu animal no programa de avaliação, conforme termo de participação a ser 

assinado entre as partes quando o cavalo for escolhido definitivamente. 

 

4. DAS GENERALIDADES 

1. A avaliação será estabelecida pela Comissão Técnica determinada pela FPH, que haverá 

membros permanentes e convidados; 

2. Durante o ano de 2018 a comissão observara todas as categorias de cavalos novos durante os 

concursos estaduais e a cada etapa divulgara uma lista dos cavalos e cavaleiros selecionados; 

3. Em 2019 a FPH divulgará o programa de incentivo para seletiva 2020 de acordo com as verbas 

obtidas pelos projetos de lei de incentivo; 

4. Os concursos designados para observação dos cavalos serão divulgados através dos 

Programas de cada etapa no site da FPH; 

5. A cada etapa a após avaliação, será divulgada uma nova lista com todos os cavalos aptos e 

selecionados a participarem do Projeto no site da FPH, os animais avaliados poderão entrar e 

sair da lista dos selecionados de acordo com o seu desempenho técnico em cada etapa; 

6. Abaixo os critérios de avaliação que serão observados: 

1. Força / Scope; 

2. Montabilidade; 

3. Respeito pelos obstáculos; 

4. Técnica do salto; 

5. Saúde do cavalo; 

7. Possíveis alterações das regras do Projeto Cavalos Novos 2020 deverão ser determinadas em 

comum acordo entre o Presidente, Vice-Presidente, Diretoria de Salto e o Representante dos 

Cavaleiros da Federação Paulista de Hipismo. 

 

 

 



    Federação Paulista de Hipismo  
 
 

5. COMISSÃO TÉCNICA – AVALIAÇÃO PROJETO CAVALOS NOVOS 2020 

1. Antonio Celso Fortino; 

2. Caio Sérgio de Carvalho; 

3. Edgar Foroni; 

4. Marcelo Artiaga; 

5. Marcelo Blessman; 

6. Sebastian Rohde; 

Esta equipe poderá ser alterada a qualquer momento pela diretoria da FPH e da ABCCH. 

Os animais serão divididos em dois grupos:  
 
Grupo A – Animais com idade de 07 e 08 anos hípicos; 
Os proprietários dos animais de 08 anos deverão informar a FPH do interesse em participar da 
Seletiva em 2018. Nesse caso a Federação informará quais serão as provas observatórias para 
esses animais. 
 
Grupo B – Animais com idades 04, 05 e 06 anos.  
 
Todos os animais que saltarem provas fora de sua idade hípica também serão observados. 
  
 

6. ETAPAS VÁLIDAS PARA SELEÇÃO DOS CAVALOS 

Abaixo apresentamos as Etapas válidas para observatórias e os programas de cada etapa serão 
divulgados no site da FPH. 
 

1. CSN D’Maio CHSA - I Etapa (30/05 a 02 de junho) 
2. CSN Copa São Paulo – II Etapa (13 a 16 de junho) - inclusão 
3. Campeonato Paulista de Cavalos Novos - III Etapa – (junho/julho) ETAPA 

OBRIGATORIA 
4. CSN Aniversário CHSA - IV Etapa – (04 a 08 de setembro) 
5. CBS Cavalos Novos – CHAG  – V Etapa – (16 a 20 de outubro) 
6. CSN Festival Nacional do BH – Etapa Final - (11 a 17 de novembro) 

  
Para participar do projeto, é necessário que os animais participem de no mínimo 03 (três) etapas, 
sendo a IV Etapa – Paulistão, etapa obrigatória. 
 
As datas definitivas serão divulgadas em breve. 
  
Após a realização de todas as etapas será divulgada uma lista final de todos os animais aptos e 
selecionados a participar do projeto em 2019. Após o aceite do Termo para continuidade no 
projeto os proprietários dos cavalos selecionados do grupo A estarão concorrendo ao sorteio de 
um automóvel 0 km e os proprietários dos cavalos do Grupo B estarão concorrendo a uma moto  
0 KM que será realizado durante a cerimônia de entrega do Troféu Eficiência 2018, que 
acontecerá em 2019.  
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No final do próximo ano (2019), uma nova lista será divulgada com os cavalos observados nas 
etapas e no ano seguinte, os proprietários dos cavalos selecionados do grupo A estarão 
concorrendo ao sorteio de um automóvel 0 km e os proprietários dos cavalos do Grupo B estarão 
concorrendo a uma moto 0 KM que será realizado durante a cerimônia de entrega do Troféu 
Eficiência 2019, que acontecerá em 2020. 
 
Os dois grupos contarão com os benefícios que serão divulgados ao longo do Projeto (Clinica, 
Suporte Técnico). 
 
Os benefícios oriundos da ABCCH serão destinados exclusivamente aos animais da raça BH e os 
benefícios oriundos da FPH serão destinados aos animais devidamente registrados na Federação 
Paulista de Hipismo. 
 

 

SP, 02/03/2018. 

 

 

Comissão Técnica Salto 

Federação Paulista de Hipismo 

 


