
Ter experiência em julgamento de provas de Adestramento em sua entidade;
Ser ou ter sido cavaleiro praticante de Adestramento e/ou professor de Adestramento; 
Ter secretariado provas de Adestramento em sua Federação Estadual; 
Ter participado de cursos de formação e juízes, reconhecidos oficialmente pela CBH 

Os itens acima deverão ser comprovados mediante a apresentação do currículo proposto
constante da Ficha de Informação e, se necessário, documentação comprobatória. 
Documentação necessária: ficha de informação (ANEXO 01) que deverá dar entrada na
FEERJ, impreterivelmente até o último dia útil do mês de agosto

Atribuições – julgamento de provas estaduais de qualquer nível e categoria; 
Permanência no quadro - participação em curso de atualização/reciclagem a cada 2 anos;
Promoção – os candidatos poderão solicitar promoção ao quadro da CBH mediante
proposta a FEERJ a quem caberá, caso julgue procedente, encaminhar a documentação
regulamentar a CBH. 
Os casos omissos e especiais serão decididos pela Diretoria de Adestramento da FEERJ. 

 

                                                    QUADRO DE JUÍZES
                                     JUIZ ESTADUAL DE ADESTRAMENTO 
A Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro organizará um quadro de Juízes de
Adestramento, de âmbito estadual, de acordo com os critérios que seguem abaixo: 
Os componentes desse quadro de Juízes poderão ser selecionados diretamente pela 
Diretoria de Adestramento da FEERJ ou dentre os indicados pelas entidades e aprovados pela
Diretoria de Adestramento.

                                             INGRESSO NO QUADRO DE JUÍZES

1. PRÉ - REQUISITOS 

      e/ou FEERJ no ano da indicação. Excepcionalmente, por conta da Covid-19, serão
      considerados os dois últimos anos, 2020 e 2019. 

2. EFETIVAÇÃO 
      Ao ser indicado para o quadro Estadual de Juízes da FEERJ, pela sua entidade, ou 
     selecionado pela FEERJ, tendo como referência básica a ficha de informação, os nomes
     selecionados serão submetidos à apreciação da Diretoria de Adestramento que dará o 
     parecer final. Após efetivação, o novo quadro de juízes de adestramento, será encaminhado 
     para a CBH para ciência. 

                                                                      Juiz Estadual Oficial 
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INGRESSO NO QUADRO DE JUÍZES
  JUIZ ESTADUAL DE ADESTRAMENTO


