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Federação Paulista de Hipismo

DIRETRIZES TÉCNICAS
Concurso Completo – 2019
A Federação Paulista de Hipismo terá como objetivo o fomento e crescimento do CCE no
Estado de São Paulo, incentivando a formação de novos cavalos e cavaleiros, organizando
eventos, promovendo campeonatos, cursos e construindo novos centros para eventos.
Realizaremos provas com categorias de base até do nível máximo de 3*.
A Federação Paulista de Hipismo poderá, também, neste ano realizar campeonatos de
equipes, assim como campeonatos de cavalos novos cujos regulamentos serão divulgados
assim que definidos.
1. REGISTROS
1.1. Para inscrição e participação nas competições oficiais da FPH e CBH os conjuntos
deverão estar devidamente cadastrados na FPH e com o pagamento da taxa de registro em
dia. ( Categorias da serie 40, 70 e 90 estão isentos do pagamento das taxas de
anuidades ).
2. TROFÉU EFICIÊNCIA DO CCE 2019
2.1

O Troféu Eficiência só será válido para os conjuntos registrados na Federação.

Será considerado campeão do Troféu Eficiência “o cavaleiro” que somar o maior
número de pontos no decorrer do ano em suas respectivas categorias (cada cavaleiro podera
competir em uma so´ categoria e valera a de maior nivel tecnico ). Serão computadas todas
as provas do calendário no período de janeiro a dezembro, organizadas, pela FPH e CBH
no Estado de São Paulo. ( onde a pontuação so´sera computada apartir da data que foi
efetuado o registro na FPH )
2.2.

O Troféu Eficiência irá computar os resultados nas seguintes categorias:
•
•
•
•
•
•
•

Nível 40
Nivel 70
Mini-mirim
Nível 90
Mirim
Master
Nível 1*
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•
•
•
•
•

Pré Junior
Amador
Junior (2*)
Young Riders (3*)
Senior ((1*,2*,3*,4*) sera apenas um campeão senior)

2.3. A contagem de pontos para o TROFÉU EFICIÊNCIA segue o seguinte critério:
Pontuação:
1º lugar
2º lugar
3º lugar
4º lugar
5º lugar
6º lugar
7º lugar
8º lugar
9º lugar
10º lugar

25 pontos
18 pontos
15 pontos
12 pontos
10 pontos
8 pontos
6 pontos
4 pontos
2 pontos
1 ponto

Pesos do tipo concursos (só se aplica uma vez e sempre o maior):
Tipo de concurso:
CCN & CCE
peso 1,00
CCI S
peso 1,20
Campeonato Paulista peso 1,30
Campeonato brasileiro peso 1,40
CCI L
peso 1,50
Para a categoria senior mutiplica o coeficiente relacionado ao tipo e
ao nivel do concurso !
Nivel de concurso :
Concurso 1* peso 1.0
Concurso 2* peso 1.2
Concurso 3* peso 1.3
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Concurso 4* peso 1.4
(ex: 1º lugar no senior CCI S 3* = 25 x 1.2 x 1.3 total = 39 pontos)
OBS.:
 Serão computados todos os resultados do ano, sem descartes

 A pontuação será calculada pelo cavaleiro;

 Caso uma das provas seja cancelada, não será substituída;
 Serão computados somente conjuntos com registro na FPH,
conjuntos que não tiverem registro serão eliminados na
classificação da etapa e assim ficando vago a pontuação do
colocado na devida etapa !
3. CAMPEONATO PAULISTA de Concurso Completo 2019
O “Campeonato Paulista” de Concurso Completo de Equitação (CCE)
versão 2019, será disputado em uma única etapa. Cada serie será organizado em um
único evento!
O “Campeonato Paulista” será organizado pela FPH , SHRP e Centro Hipico GUEGA
aberto a todos os conjuntos, pertencentes a entidades filiadas ou convidadas, sendo que a
disputa dos títulos caberá apenas aos conjuntos federados, sendo obrigatório o cavaleiro e
animal ter seus registros e cadastrados na FPH.
3.1. O Campeonato Paulista será disputado nas seguintes categorias:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mini-mirim (70)
Mirim (90)
Master (90)
Pre Junior (1*)
Amador (1*)
Junior (2*)
Young Riders (3*)
Sênior (3*)
Cavalos Novos 4 anos (90)
Cavalos Novos 5 anos (1*)
Cavalos Novos 6 anos (2*)
Cavalos Novos 7 anos (3*)

Rua Roque Petrella, 46 – Conj. 208 - Vila Cordeiro - São Paulo/SP – CEP 04581-050 Fone: 11.5642.3350 - www.fph.com.br

Federação Paulista de Hipismo

3.2. O Campeonato Paulista será disputado em categorias distintas,
sagrando-se campeão e vice-campeão os conjuntos que obtiverem menor
quantidade de pontos perdidos no final das três modalidades.
3.3. O Campeonato Paulista por equipes:
Podera ser realizado nesta temporada o campeonato paulista por equipes !
Equipes serão formadas por 4 conjuntos do mesma serie ou de series diferentes !
Regulamento Completo sera divulgado brevemente ou com o programa do evento !
4. CATEGORIAS
4.1. Categoria Nivel 40
Todos aqueles Cavaleiros que estejam iniciando no Concurso Completo de Equitação e
Que nunca tinham participado das provas de nivel superior :
Devem saltar 100% dos obstaculos na prova de cross-country:
4.2. Categoria Nível 70
Todos aqueles Cavaleiros apartir do ano que atinge a idade de 13 (treze) anos ou mais , e
que estejam iniciando no Concurso Completo de Equitação e que nunca tenham
participado das provas do nível superior .
Devem saltar 100% dos obstáculos na prova de Cross-Country.
4.2.1 Categoria Mini-Mirim (Serie 70)
Aberta a cavaleiros até o ano que completam 12 anos
4.3. Categoria Nível 90
Todos aqueles Conjuntos que tenham pouca experiência no Concurso Completo de
Equitação e que nunca tenham saltado provas do nível superior.
4.3.1 Categoria Mirim (Serie 90)
Aberta a cavaleiros a partir do início do ano que atinge a idade de 13 ( treze ) anos até o
fim do ano em que atinja a idade de 14 (quatorze) anos.
4.3.2 Categoria Master (Serie 90 m)
Cavaleiros com mais de 35 anos, realizando prova semelhante na categoria nível 90 e que
não faça provas de categorias de superior a essa ao longo do ano, caso participe de
alguma prova de nível superior, os pontos conquistados em etapas anteriores na categoria
Master são automaticamente ZERADOS, portanto o cavaleiro da categoria Master que
competir em categoria superior a sua será retirado do Campeonato de Master daquele
ano.
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4.3.3 Categoria Cavalos Novos 4 anos (serie 90 m)
Todos cavalos com certificado genealogico e idade hipica de 4 anos .
4.3.4 Categoria Cavalos em Treinamento ( CT90 (serie 90))
Todos cavalos inesperientes ou retornando a competiçao ( independe da idade).
4.4 Categoria Nível 1*(Serie 1,05 m)
Todos aqueles Conjuntos que tenham alguma experiência no Concurso Completo de
equitação e nunca tenham participado de provas no nível superior.
4.4.1 Categoria Amador ( Serie 1.05 m)
Todos aqueles Cavaleiros com idade superior a 21 ( vinte um ) anos , e que tenham alguma
experiencia no Concurso Completo de Equitaçao e não tenham participado de provas de
nivel superior no mesmo ano , e não sejam proficionais !
4.4.2 Categoria Pre´Junior ( Serie 1.05 m)
Aberta a cavaleiros a partir do inicio do ano em que completem a idade de 15 (quinze)
anos ate´o fim do ano em que atinja a idade de 16 ( dezesseis) anos.
4.4.3 Categoria Cavalos 5 anos (serie 1.05 m )
Todos Cavalos com certificado genealogico e idade hipica de 5 anos .
4.4.4 Categoria Cavalos em Treinamento ( CT 1M (serie 1.05 m))
Todos cavalos inesperientes ou retornando a competiçao ( independe da idade)
4.5 Categoria 2* (serie1,10 m)
Para cavaleiros qualificados e autorizados pela entidade responsável,
com idade mínima de 14 anos completos .
4.5.1 Categoria Junior (serie 2*)
Aberta a Cavaleiros a partir do início do ano em que complete a idade de 15 ( quinze )
anos até o fim do ano em que atinja a idade de 18 (dezoito) anos.
4.5.2 Categoria Cavalos 6 anos ( serie 2*)
Todos Cavalos com certificado genealogico e idade hipica de 6 anos.
4.6 Categoria 3* (serie 1,15 m)
Para cavaleiros qualificados e autorizados pela entidade responsável, com idade mínima
de 16 anos.
4.6.1 Categoria Young Rider ( serie 3*)
Aberta a cavaleiros a partir do início do ano em que completar a idade de 16 (dezesseis)
anos até o fim do ano em que atinja a idade de 21 ( vinte e um ) anos.
4.6.2 Categoria Cavalos 7 anos ( seriei 3*)
Todos Cavalos com certificado genealogico e idade hipica de 7 anos .
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4.14 Categoria Sênior (Serie 1*,2*,3*,4*)
Aberta a cavaleiros a partir do início do ano em que atingem a idade de 18 ( dezoito )
anos, mas só podem participar de um Campeonato para Juniores, ou para Jovens
Cavaleiros, ou para Seniores da mesma modalidade, durante o mesmo ano (se tiverem a
qualificação e a idade permitida para estas categorias).

Calendário das provas de CCE 2019
Data
17-18/Março

Local
CDC – Cedro da Colina
1º Ranking do BH
Centro Hipico Guega

23-24/Março

Nível
Estadual 3* - Colina/SP

Estadual 1*– Rib. Preto/SP
Hipica Vidoto - Abhir
Estadual – Tiete /SP
Centro OLIMPICO de Deodoro
Internacional 1*,2*,3* - DEODORO/RJ
2º Ranking do BH
Centro Hipico Diamante –
Estadual 2
3º Ranking do BH
* - Orlandia/SP
Dragoes CCI Internacional 4*– Brasilia / DF
4º Ranking do BH
Jogos – Panamericanos
CCI3-L - LIMA/PER
Centro Hipico Guega
Estadual 1* - Ribeirao Preto SP

07/Abril
12-14//Abril
18-19/Maio
07-08/junho
02-04/Agosto
17-18/Agosto
13-15/Setembro
12-13/Outubro
02-03/Novembro
29-01/ Dezembro

13º RCMEC 5º Ranking do BH
SHRP 6º Ranking do BH
CAMPEONATO PAULISTA
Haras AGROMIX 7º Ranking do BH
Cedro da Colina

Gabriel Khoury
Presidente da FPH

Internacional 3* - Pirassununga /SP

Estadual 3* - Ribeirao Preto /SP
Internacional 3* - Jaboticabal / SP
Internacional 4* - Colina/ SP

Marcelo Tosi
Diretor de CCE - FPH
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