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Taça Paulistão
A Taça Paulistão é idealizada e chancelada pela FPH, será realizada no CHSA a partir de
16 de junho de 2021, e cada semana teremos categorias específicas em disputa.
A primeira semana de disputas (de 16 a 20/06) teremos as categorias: Master e Jovem
Cavaleiro. Na semana seguinte (de 24 a 27/06) teremos Amador, Mini-mirim, Pré-mirim,
Mirim, Pré-júnior, Júnior e Under 25, Sênior Especial e Sênior. Por fim (de 02 a 04/07),
teremos a Taça Paulistão de Salto Iniciante que também pontua para Taça São Paulo de
Salto Iniciante.
Todos os atletas e animais devidamente cadastrados, com registros válidos e adimplentes
junto à FPH podem ser inscritos para participar da Taça Paulistão.
Os pódios de cada categoria, além das honrarias e premiações do evento, serão coroados
como “equipe Paulista” para disputa dos Campeonatos Brasileiro, ou seja, os 03 (três)
melhores conjuntos em cada categoria + 01 (uma) vaga concedida em consenso entre a
diretoria técnica da FPH será nossa equipe campeã para disputa dos CBS. No caso do
mesmo atleta se consagrar Campeão em duas subdivisões ou Campeonatos a garantia da
vaga para a equipe Paulista no CBS será em apenas uma categoria – conforme
regulamentação da CBH.
No caso do Salto Iniciante, a formação da equipe paulista será feita da seguinte forma:
- Equipe Paulista CBS Série Preliminar – os 04 (quatro) melhores colocados da série
Preliminar da Taça Paulistão
- Equipe Paulista CBS Série Principal – os 02 (dois) melhores colocados da série
Intermediária e os 02 (dois) melhores colocados da série Principal da Taça Paulistão
Obs.: Devido ao regulamento da CBH não permitir que o atleta repita a participação no CBS
na mesma série, caso algum dos primeiros colocados já tenha saltado o Brasileiro, a vaga
será definida por consenso entre a diretoria técnica da FPH.
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A Taça Paulistão dá o título de Campeão Paulista.
A Taça Paulistão é um evento válido para pontuação no Ranking do Troféu Eficiência com
coeficiente 2,00.
Descrições Técnicas – Julgamento
Série
A série será disputada por Pontos Perdidos onde todos os conjuntos em igualdade de pontos
são considerados empatados.
Para o desempate dos Títulos de Campeão, Vice-Campeão e 3º Colocado será realizado
uma prova de desempate regida pelo artigo específico de cada categoria, as colocações
subsequentes permanecem empatadas. Em caso de nova igualdade, por faltas e tempo nas
categorias Sênior, Young Rider, Junior, Pré-Junior e Mirim será disputado um segundo
desempate ao cronômetro, para demais categorias é tomado como critério as colocações no
3º, 2º e 1º dia consecutivamente. O eventual desempate de 3º lugar deverá acontecer antes
do eventual desempate para 1º lugar.
Caso o Comitê Organizador realize premiação de pódio além da terceira colocação essas
classificações serão definidas pelo melhor resultado do 3º, 2º e 1º dia de competições de
acordo com as características das provas. Permanecendo o empate será considerado o
resultado do 1º dia
Não há provas de desempate para a Categoria Salto Iniciante. Em caso de empate em
pontos a classificação será definida pela menor somatória das aproximações ao tempo ideal
dos dois dias de provas.
Os Títulos de Campeão, Vice-Campeão e 3º Colocado não são acumulativos. Ë permitida a
classificação secundaria no pódio – de 4 a 6 lugares, para os atletas que disputam seu
Campeonato com mais de um animal e eventualmente estejam classificados entre os três
melhores.

Para premiações em espécie e ou bens, valerá a classificação obtida no

Campeonato.
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Provas
Para as categorias e suas subdivisões:
Jovem Cavaleiro, Jovem Cavaleiro A e Top; Pré Mirim; Mirim; Amador; Master; Pré Junior;
Junior; Young Rider; U25;
•

Sob o artigo 238.2.1 (cronômetro) para todas as categorias descritas acima, para os
03 dias de provas.

Mini Mirim e Jovem Cavaleiro B;
•

Sob o Art. 238.5.2.2.3 (Faixa de Tempo e Tempo Ideal), para os 03 dias de provas.

Sênior;
•

02 dias de provas sob os artigos 238.2.1 (cronômetro).

Primeira prova: Poderão participar desta prova todos os conjuntos formalmente inscritos, por
equipes e individuais. Prova realizada em 01 (um) percurso.
Ordem de entrada
Primeira prova: Equipes e 1ª qualificativa individual definida por sorteio. As equipes serão
agrupadas em 04 blocos seguindo a ordem sorteada na reunião técnica. A ordem de entrada
dos atletas nas equipes será definida pelos chefes de equipe.
Segunda prova: Poderão participar desta prova todos os conjuntos que participaram da
primeira prova, terminando-a ou não. Prova realizada em 01 (um) percurso.
Ordem de entrada: Final por equipes e 2ª qualificativa individual. Entrarão inicialmente na
pista os concorrentes individuais, na ordem inversa de classificação – no caso de igualdade
de pontos perdidos será definida a entrada do maior para o menor tempo obtido na 1ª prova
(ou maior para a menor aproximação ao tempo ideal para provas julgadas pelo artigo
238.5.2.2.3). A seguir os concorrentes de equipes na ordem inversa de classificação das,
entrando na pista inicialmente os números um de cada equipe, a seguir os números dois de
cada equipe e assim por diante. A classificação das equipes se dará, primeiramente, pela
soma dos pontos perdidos pelos 03 (três) melhores concorrentes de cada uma delas. Em
caso de igualdade de pontos perdidos, será fator de desempate para a ordem de entrada a
menor soma dos tempos de seus três melhores conjuntos classificados e ou a menor
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somatória das aproximações ao tempo ideal de seus três melhores conjuntos classificados
nas provas julgadas pelo artigo 238.5.2.2.3).
Terceira prova (exceto Sênior): Poderão participar desta prova os conjuntos que participaram
e terminaram a segunda prova. Prova disputada em 01 (um) percurso
.
Ordem de entrada: Final individual; ordem inversa de pontos perdidos no Campeonato após
o somatório dos dois primeiros dias. Em caso de empate em pontos perdidos, o melhor
resultado na primeira prova será determinante para a ordem de entrada.
Definições Gerais
De acordo com regulamentação de categorias da FPH ou com regulamentação especial,
será realizada a Taça Paulistão nas seguintes categorias (qualquer alteração será informada
no Programa aprovado):
• Jovem Cavaleiro B (1,00m);

• Sênior

Especial

(1,30

• Jovem Cavaleiro A (1,10m);

1,35m);

• Jovem Cavaleiro (1,20m);

• Sênior (1,40 a 1,45m);

• Jovem Cavaleiro Top (1,30);

• Amador B (1,00m);

• Mini Mirim (1,00m);

• Amador A (1,10m);

• Pré-Mirim (1,10m);

• Amador (1,20m);

• Mirim (1,20m);

• Amador Top (1,30m);

• Pré-Júnior (1,10m a 1,30m);

• Máster B (1,00m);

• Júnior (1,20m a 1,40m);

• Máster A (1,10m);

• Young Rider (1,30 a 1,50m);

• Máster (1,20m);

• Under 25 (1,40 a 1,45m);

• Máster Top (1,30m);

a

Este regulamento define as regras especiais da Taça Paulistão e deve ser lido
em conjunto com as versões vigentes do regulamento de Salto.
A Taça Paulistão deve ser realizada com um número mínimo de 03 (três)
conjuntos distintos, sendo eles no mínimo 02 (dois) competidores distintos. Cada
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concorrente poderá participar da Taça Paulistão de sua categoria ou subdivisão
montando até 03 (três) cavalos.
O concorrente poderá saltar em até duas subdivisões da Taça Paulistão nas
categorias Amador, Máster, Jovem Cavaleiro e Sênior.
Para as categorias Amador e Master é obrigatória a apresentação do Certificado
de Amador – Anexo II.
As concorrentes que participam de qualquer das subdivisões da categoria
Amazonas poderão participar também em qualquer outra categoria ou
subdivisão da Taça Paulistão, de acordo com sua idade e nível técnico.
A Categoria Máster poderá participar em qualquer subdivisão da Taça Paulistão
da categoria Amador, de acordo com seu nível técnico;
A Categoria Máster Top poderá participar da Taça Paulistão Sênior Especial e
Sênior, de acordo com seu nível técnico.
A Categoria Amador Top poderá participar da Taça Paulistão da categoria Sênior
Especial e Sênior.
A Categoria Young Rider poderá participar da Taça Paulistão da categoria
Junior, Sênior Especial e Sênior, de acordo com sua idade e nível técnico.
A Categoria Sênior Especial poderá participar da Taça Paulista de Sênior, desde
que com cavalos distintos.
Os concorrentes que se enquadrarem em mais de uma categoria na Taça
Paulistão conforme os itens acima poderão optar pela participação de no máximo
de 02 (Dois) Campeonatos considerando que sejam 02 (dois) conjuntos distintos,
com exceção das concorrentes da categoria Amazonas. Lembrando que deve
sempre ser respeitada a variação máxima de 15 centímetros entre as séries.
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Todos os atletas vencedores dos campeonatos serão consagrados Campeões,
mesmo que sejam em 02 (duas) subdivisões ou campeonatos distintos.
Não haverá participação “ABERTA” e “NÃO FEDERADOS” na Taça Paulistão.
Atletas da categoria Sênior, Junior e Young Rider não podem participar em
hipótese alguma de Taça Paulistão nas categorias Amador e Máster (em
nenhuma subdivisão).
Disputa de Título por Equipe
Definições Gerais
Todas as Entidades Filiadas e Convidadas da FPH poderão apresentar equipes
em número ilimitado por categoria. Obs.: Resultados de Equipe não pontuam no
Troféu Eficiência e Stud Book.
A FPH autoriza a participação ilimitada de equipes por entidades, bem como a
formação de equipes mistas para participação da Taça Paulistão Salto e Salto
Iniciante. As prioridades para formação das equipes são para atletas da mesma
entidade, caso existam atletas fora das equipes principais (entidades), poderão
compor as equipes mistas. As equipes de Entidades e equipes mistas devem ser
encaminhadas à FPH através do faleconosco@fph.com.br até 01 (um) dia antes
da Reunião Técnica – não serão formadas equipes durante as reuniões técnicas.
As equipes devem obrigatoriamente ser definidas no modelo Anexo I – Formação
de Equipes com nome e assinatura do chefe de equipe.
É imprescindível a presença do chefe de equipe na reunião técnica para manter
representatividade no campeonato. No caso de Equipes mistas, deverá ser
indicado um chefe de Equipe. Entidades sem representatividade serão
agrupadas em equipes, se houver quórum, pelo corpo diretivo da FPH.
Equipes formadas por atletas de uma mesma entidade saltarão sob a sigla de
seu clube/associação.
Equipes mistas poderão saltar com nome fantasia determinadas pela FPH.
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Os Chefes de Equipe poderão escolher a ordem de entrada dos atletas de sua
equipe. Para o 2º dia de prova – Final por equipes – o Chefe de equipe podera
alterar a ordem de entrada dos atletas de sua equipe na secretaria do concurso
até 1h após a divulgação do resultado da 1ª prova do campeonato. Uma vez a
ordem de entrada divulgada fica vedado qualquer tipo de alteração.
Não será permitida a participação de equipes que representem Associações de
cavaleiros e/ou criadores. As equipes representantes da Associação Brasileira
de Hipismo Rural (ABHIR) deverão ser formadas exclusivamente por seus
concorrentes.
Critério de desempate para título de Campeonato por Equipes
Em caso de igualdade de pontos entre as equipes se definirá o 1º, 2º e/ou 3º
lugares na disputa para o título da seguinte forma:
•

Menor somatório de pontos da equipe no 2º dia.

Permanecendo o empate:
•

Menor somatório de pontos no 1º dia.

Permanecendo o empate:
•

Menor somatória dos tempos dos 3 melhores resultados (ou menor
somatória das aproximações ao tempo ideal dos três melhores resultados
para categorias julgadas pelo artigo 238.5.2.2.3) da equipe no 1º dia.

Para Equipes de Salto Iniciante a classificação final será estabelecida somandose as penalidades e aproximações ao tempo ideal incorridas pelos 3 (três)
melhores concorrentes de cada equipe dos dois dias.
Os atletas podem participar de 2 subdivisões individuais e participar da formação
de 2 equipes em subdivisões diferentes (conjuntos diferentes). Não é permitido
a participação em 2 equipes na mesma subdivisão.

Diretoria Técnica FPH
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São Paulo, ....... de .................. de 2021.

À
Federação Paulista de Hipismo

Ref.: Declaração da Categoria Amador ____

Eu,............................................................................................, portador do
RG 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

Av. Adolfo Pinheiro, 2054 – Sala 612 – 6º Andar – Santo Amaro – CEP 04734-003 – São Paulo – SP – Fone: 11-5642-3350 –
www.fph.com.br

