
 
 
 

REGULAMENTO DE VOLTEIO 2021 
 
 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO RANKING DE VOLTEIO FEERJ 2021 
 
1. ELEGIBILIDADE 
Estão aptos a participar do Ranking de Volteio da FEERJ atletas e cavalos registrados 
junto a FEERJ. 
 
2. ETAPAS E CATEGORIAS  
O Ranking de Volteio da FEERJ será disputado em categorias especificadas abaixo, 
distribuído em etapas do calendário oficial da entidade, incluindo o Campeonato 
Estadual considerando-se uma prova por etapa, em cada categoria. 
 
2.1- Das Categorias e Competições Individual, em Dupla e em Equipe:  
 
2.1.1- Categoria Estreante ( E ) 
 
EXERCÍCIOS OBRIGATÓRIOS: 
(COMPETIÇÃO INDIVIDUAL) 
 
. Andadura do cavalo: Passo 
 
. Exercícios a serem apresentados: 
 

1. Base  
2. Meio estandarte 
3. Prancha 

 
SÉRIE LIVRE: 
 
Andadura do cavalo: Ao passo 
 
Tempo de apresentação: 
COMPETIÇÃO INDIVIDUAL: 1 minuto 
 
 
 
 



 
 
2.1.2- Categoria INICIANTE 1 ( I-1 ) 
 
 
EXERCÍCIOS OBRIGATÓRIOS: 
(COMPETIÇÃO INDIVIDUAL; 
COMPETIÇÃO EM DUPLA – dispensado) 
 
.Andadura do cavalo: Ao galope 
 
.Exercícios a serem apresentados: 
 

1- Subida ao passo com ajuda (não conta nota) 
2- Base  
3- Meio estandarte 
4- Prancha  
5- Descida ao passo com ajuda opcional (não conta nota) 

 
SÉRIE LIVRE: 
 
.Andadura do cavalo: Ao passo 
 
.Tempo de apresentação: 
COMPETIÇÃO INDIVIDUAL: 1 minuto 
COMPETIÇÃO EM DUPLA: 2 minutos 
 
2.1.3- Categoria INICIANTE 2 ( I-2 ) 
 
EXERCÍCIOS OBRIGATÓRIOS: 
(COMPETIÇÃO INDIVIDUAL; 
COMPETIÇÃO EM DUPLA – dispensado; 
COMPETIÇÃO EM EQUIPE – dispensado) 
 
 
.Andadura do cavalo: Ao galope 
 
.Exercícios a serem apresentados: 
 

1- Subida opcional com ajuda (não conta nota) 
2- Base 
3- Meio estandarte  
4- Moinho D  
5- Ajoelhado  
6- Prancha 
7- Descida para dentro opcional passo/galope com ajuda (não conta nota) 

 



 
 
SÉRIE LIVRE 
 
. Andadura do cavalo: Ao passo 
 
. Tempo de apresentação:  
COMPETIÇÃO INDIVIDUAL: 1 minuto 
COMPETIÇÃO EM DUPLA: 2 minutos 
COMPETIÇÃO EM EQUIPE: 4 minutos 
 
2.1.4- Categoria INICIANTE 3 ( I-3 ): 
 
EXERCÍCIOS OBRIGATÓRIOS: 
(COMPETIÇÃO INDIVIDUAL; 
COMPETIÇÃO EM DUPLA – dispensado; 
COMPETIÇÃO EM EQUIPE – dispensado) 
 
.Andadura do cavalo: Ao galope 
 
.Exercícios a serem apresentados: 

1- Subida com ou sem ajuda (não conta nota) 
2- Base 
3- Meio estandarte  
4- Moinho D  
5- Ajoelhado  
6- Impulsão  
7- Descida pra dentro com chegada correta ao chão (não conta nota) 

 
SÉRIE LIVRE: 
 
.Andadura do cavalo: Ao galope 
 
.Tempo de apresentação:  
COMPETIÇÃO INDIVIDUAL: 1 minuto 
COMPETIÇÃO EM DUPLA: 2 minutos 
COMPETIÇÃO EM EQUIPE: 4 minutos 
 
2.1.5- Categoria 1 Estrela ( 1*) 
 
EXERCÍCIOS OBRIGATÓRIOS: 
(COMPETIÇÃO INDIVIDUAL; 
COMPETIÇÃO EM DUPLA – dispensado; 
COMPETIÇÃO EM EQUIPE – dispensado) 
 
 
 



 
Andadura do cavalo: Ao galope 
 
Exercícios a serem apresentados: 
 

1- Subida sem ajuda  
2- Base  
3- Estandarte  
4- Em pé  
5- Impulsão de frente 
6- Meio moinho de costas  
7- Impulsão de costas  
8- Descida para dentro 

 
 
SÉRIE LIVRE 
 
Andadura do cavalo: Ao galope 
 
Tempo de Apresentação: 
COMPETIÇÃO INDIVIDUAL: 1 minuto 
COMPETIÇÃO EM DUPLA: 2 minutos 
COMPETIÇÃO EM EQUIPE: 4 minutos 
 
 
2.2- Formação de Duplas e Equipes  
 
Poderão formar Duplas e Equipes atletas inscritos na Competição Individual a partir da 
Categoria Iniciante 1.  
 
Duplas e Equipes poderão ser formadas por atletas de diferentes categorias, cabendo 
aos instrutores formar as equipes e inscrevê-las na categoria pertinente de  ao nível 
técnico dos atletas.  
 
 
2.3- Possibilidades de inscrição: 
 
2.3.1- Volteadores podem participar apenas uma vez em qualquer categoria em 
Competição Individual em uma etapa. 
 
2.3.2- Volteadores podem participar apenas uma vez em qualquer categoria em 
Competição em Dupla em uma etapa. 
 
2.3.3- Volteadores podem participar apenas uma vez em qualquer categoria em 
Competição em Equipe em uma etapa. 
 



2.3.4- Volteadores podem participar apenas uma vez em cada tipo de Competição 
(Individual, Dupla e Equipe), totalizando no máximo 03 (três) inscrições em uma etapa, 
uma em cada tipo de Competição. 
 
2.4- Da participação do cavalo, número de entradas por Competição: 
 
2.4.1- Um cavalo poderá participar com até 06 (seis) volteadores de Competição 
Individual de todas as categorias + 02 (duas) entradas de Competição em Dupla das 
Categorias I-1 e I-2 ou 01 (uma) entrada de Competição em Equipe da Categoria I-2. 
 
2.4.2- Um cavalo poderá participar com até 06 (seis) volteadores de Competição 
Individual (até 03 (três) atletas das Categorias I-3 e 1*) + 01 entrada de Competição em 
Dupla das Categorias I-3 e 1*. 
 
2.4.3- Um cavalo poderá participar com até 03 (três) volteadores de Competição 
Individual (todas as categorias) + 01 (uma) entrada de Competição em Equipe das 
Categorias I-3 e 1*. 
 

2.5- Os volteadores das categorias Estreante e Iniciante 1 podem ter ajuda do 
instrutor: 

2.5.1 - O instrutor poderá ditar os exercícios obrigatórios. 

2.5.2- O instrutor poderá auxiliar os volteadores na Série Livre Individual e na Série 
Livre em Dupla. 

 

3. PONTUAÇÃO POR PROVA 

3.1- Juízes: 

Para realização das provas das Etapas do Ranking FEERJ de Volteio são necessários no 
mínimo 03 juízes. 

3.1.1- Juiz do cavalo: 

Este juiz é responsável por julgar somente o cavalo. O mesmo deve compor o Quadro 
Estadual de Juízes de Adestramento. A nota do cavalo representa 25% da pontuação. 

3.1.2 – Juiz técnico: Juiz em A 

Este juiz julga a técnica do volteador e os exercícios obrigatórios. O mesmo deve ser 
juiz de volteio, professor de volteio, atleta (acima de 18 anos) ou ex-atleta de volteio e 
deve comprovar sua experiência com apresentação de certificados, e/ ou 
comprovantes de inscrições em campeonatos de volteio. A nota do Juiz técnico 
representa 50% da pontuação. 



3.1.3- Juiz artístico 

Este Juiz é responsável por julgar a estrutura e a coreografia da série livre. Este juiz 
pode ser juiz de volteio, professor de volteio, atleta (maior de 18 anos) ou ex-atleta de 
volteio ou de modalidade esportiva afim, como dança, ginástica rítmica, artística, 
aeróbica, ou coreógrafo e deve comprovar sua experiência com apresentação de 
certificados, e/ ou comprovantes de inscrições em campeonatos de volteio ou da 
modalidade afim. A nota do Juiz artístico representa 25% da pontuação. 

3.2-Julgamento e Premiação 

3.2.1- A Categoria Estreante não tem julgamento, e todos os participantes são 
Campeões. Serão sorteadas 03 (três) escarapelas e 03 (três) medalhas entre os 
participantes. 

3.2.2- Em todas as categorias das Competições Individual, Dupla e Equipe o grau de 
dificuldade das figuras não será julgado.  

3.2.3 - Serão oferecidas pela FEERJ escarapelas e medalhas para os 03 (três) melhores 
classificados em cada Categoria da Competição Individual. Nas Competições em Dupla 
e em Equipe, todos os membros das três melhores Duplas e Equipes classificadas em 
cada Categoria ganham escarapelas e medalhas.  

3.3- Critérios de Eliminação 

Esses critérios seguem o Regulamento Brasileiro de Volteio CHB 2017. 

4. PONTOS DE RANKING – ATLETAS: 

A contagem de pontos para o Ranking de Volteio será procedida em separado para as 
categorias, conforme tabela abaixo:       

 

 



4.1- Para concorrer aos títulos de Campeão e Vice-Campeão do Ranking de Volteio 
2021, os volteadores deverão ter participação mínima de 60% nas Etapas efetivamente 
realizadas e constantes do calendário oficial da FEERJ, conforme tabela abaixo: 

ETAPAS PARTICIPAÇÃO 
MÍNIMA 

10 6 
9 5 
8 5 
7 4 
6 4 
5 3 
4 2 
3 2 
2 2 

Será considerado Campeão, Vice-Campeão e assim sucessivamente, os atletas que ao 
final do ano desportivo tiverem totalizado o maior número de pontos. 

4.2-Em caso de empate na pontuação final do Ranking prevalecerá, como primeiro 
critério de desempate, o maior número de primeiros lugares em etapas, e como 
segundo critério o maior número de segundos lugares, terceiros e assim 
sucessivamente ao longo das etapas do Ranking. 

4.3- Premiação do Ranking: 

A FEERJ encerrará o Ranking premiando Campeão e Vice Campeão Individual de cada 
Categoria e os membros das Duplas e Equipes Campeãs e Vice Campeãs de cada 
Categoria. 

5. ARREAMENTO, UNIFORME E MÚSICA:

5.1- O Equipamento do Cavalo na Arena de Competição deve ser o seguinte: 

5.1.1- Cabeçada com focinheira e bridão liso, com no máximo 2 (duas) articulações. 

5.1.2- Um par de Rédeas Fixas (Rédeas auxiliares são opcionais). 

5.1.3- Cilhão de volteio, espuma sob o cilhão, manta e barrigueira. 

5.1.4- Guia e Chicote de volteio. 

5.1.5- A guia deve estar presa sobre o anel interno do bridão, ou na cabeçada de guia. 
A guia presa no anel externo do bridão é permitida, mas poderá ter dedução na nota 
do cavalo. A guia por cima da cabeçada não é permitida. 



 

5.1.6- Abafadores de ouvido como buchas e touca são permitidos. 

5.1.7- Ligas e/ou protetores (caneleiras e boleteiras) são permitidos. 

5.1.8- A manta é obrigatória e deve apresentar as seguintes dimensões: 

- comprimento máximo de 1,10 m (no máximo 30 cm a frente do cilhão e no máximo 
80 cm atrás do cilhão); 

- largura máxima de 90 cm; 

- espessura máxima de 3 cm. 

5.2- Uniforme do lounger e do volteador: 

5.2.1- O lounger deve usar uniforme do Clube, Escola, ou Entidade que representa, 
calça comprida e sapato fechado. 

5.2.2- A roupa do volteador não pode comprometer a sua segurança ou a do cavalo, 
portanto partes soltas e adereços não são permitidos. 

5.2.3- A roupa do volteador não pode esconder a forma da linha do corpo durante o 
desempenho, a fim de não dificultar a o julgamento dos exercícios.  

5.2.4- É permitido o uso de um modelo de uniforme/collant para realizar os Exercícios 
Obrigatórios e outro modelo diferente para apresentar a Série Livre, sempre que o 
cronograma da competição permitir o tempo hábil para troca de roupa. 

5.2.5- É obrigatório uso de calça ou meia calça e de sapatilha. 

5.2.6- O uso de capacete e de colete está dispensado. 

5.3- Música 

5.3.1- Os Exercícios Obrigatórios e as Séries Livres devem ser apresentados com 
Música. 

5.3.2- As músicas devem ser entregues em um pendrive para a organização do evento. 

6. CAMPEONATO DE VOLTEIO ESTADUAL 

O Campeonato Estadual de Volteio será realizado em um dia, de acordo com o 
Regulamento de Volteio da FEERJ e o Regulamento de Volteio da CBH em vigor e o 
calendário oficial da FEERJ. 

O Campeonato Estadual será considerado como uma etapa do Ranking FEERJ, para 
efeito de pontuação no Ranking. 



 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

O presente Regulamento foi elaborado baseado no Regulamento de Volteio da CBH 
em vigor, com as devidas adaptações para adequá-lo à realidade da FEERJ no que 
concerne ao nível técnico, bem como ao estímulo à prática da modalidade.  

7.1- Os casos omissos e especiais a este Regulamento serão decididos pela Diretoria de 
Volteio da FEERJ. Em casos não previstos conflitantes, cabe a Diretoria de Volteio da 
FEERJ tomar a decisão e atitude que considere mais adequada para o caso em questão. 

 

 

 

DIRETORA DE VOLTEIO DA FEERJ 

ALESSANDRA INOHÃ DE ABREU SIVERTSEN KWAMME 

 

 

 


