
 

REGULAMENTO ADESTRAMENTO - 2015 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO RANKING DE ADESTRAMENTO 

1. Elegibilidade 

  Estão aptos a participar do Ranking de Adestramento da FEERJ atletas e cavalos registrados junto a FEERJ, 
  bem como conjuntos da CDE e PMERJ, adequando-se em uma das categorias e séries, de acordo com as  
  presentes normas em vigor. 

2. Etapas e Categorias 

  O ranking de Adestramento da FEERJ será disputado em séries e categorias constantes da tabela abaixo,  
  distribuído em etapas do calendário oficial da entidade, incluindo o Campeonato Estadual considerando-se uma 
  prova por etapa, em cada série e categoria. 

SÉRIE CATEGORIA REPRISES 

Iniciante Escola Iniciante I, II e III 

Pônei Escola Mini-Mirim, Mirim Pônei Escola (CBH) 

Elementar Mini-Mirim, Mini-Mirim Pônei E1, E2, E3 

Elementar Aberta 
Sênior Amador, Sênior 

Profissional 
E1, E2, E3 

Preliminar 
Mirim, Sênior Amador, Sênior 

Profissional, 
P1, P2, P3, Estilo Livre, Children 

(FEI) 

Média I 
Sênior Amador, Sênior 

Profissional 
MI - 1, MI - 2, MI - 3, Estilo Livre 

Média II 
Junior, Sênior Amador, Sênior 

Profissional 
MII - 1, MII - 2, MII - 3, Estilo 

Livre, Juniores (FEI) 

Forte I 
Jovens Cavaleiros, Sênior 

Amador, Sênior Profissional 
FI -1, FI -2, FI 3, Estilo Livre, 

Young Riders (FEI), São Jorge 

Forte II Sênior 
São Jorge, Freestyle, 

Intermediária I 

Especial Sênior Top 

Intermediária A. Intermediária B, 
Intermediária II, Grande Prêmio, 

Grande Prêmio Especial, 
Freestyle 

Cavalos Novos 4 Anos CN4a , CN4a Final 

Cavalos Novos 5 Anos Preliminar, CN5a , CN5a Final 

Cavalos Novos 6 Anos Preliminar, CN6a , CN6a Final 

  2.1   Uma mesma montada poderá participar, numa mesma etapa, com cavaleiros diferentes, em 2 (duas)  
    provas distintas desde que uma delas seja a da categoria Mini-Mirim ou Mirim. 

  2.2  Os concorrentes Mini-Mirins (série Elementar), Mirins (série Preliminar), Juniores (série Média II) e Jovens 
    cavaleiros (série Forte I), competirão em suas respectivas séries. Caso desejem participar de séries  
    diferentes  de suas respectivas categorias, poderão fazê-lo, porém competirão em igualdade de   
    condições com os demais conjuntos da série.



 

  2.3  A categoria Escola é destinada a ginetes de qualquer idade e pertencentes a Escolas de Equitação  
    funcionando regularmente em entidades filiadas a FEERJ. Os conjuntos participantes desta categoria  
    deverão montar animais credenciados pela escola que representam. 

    2.3.1  O Instrutor poderá ditar a reprise para o aluno no recinto da prova. 

    2.3.2  Na categoria escola cada cavalo poderá participar, no máximo, 3 vezes em uma etapa. 

  2.4   Nas séries Iniciante e Elementar (categorias Mini-Mirim) o animal poderá ser montado por     
  qualquer pessoa na área de aquecimento antes da execução da prova pelo concorrente. 

3. Pontos de Ranking - Atletas 

  A contagem de pontos para o Ranking de Adestramento será procedida em separado, para as séries e   
  categorias, conforme tabela abaixo do Regulamento da Confederação Brasileira de Hipismo. 

 

  3.1  Para concorrerem aos títulos de Campeão e Vice-Campeão do Ranking de Adestramento - 2015, os  
    conjuntos deverão ter participação mínima de 60% nas etapas efetivamente realizadas e constantes do 
    Calendário oficial da FEERJ, conforme tabela abaixo. 

 

 

    Para efeito de pontuação o concorrente deverá obter no mínimo 55% de rendimento na reprise 

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



 

  3.2  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 segundo  
    lugares, terceiros, e assim sucessivamente ao longo das etapas do Ranking. 

4. Premiação 

  Serão oferecidas pela FEERJ medalhas e escarapelas aos três melhores classificados em cada série e   
  categoria. 

  4.1  A FEERJ encerrará o Ranking premiando o Campeão e Vice-Campeão de cada série e categoria. 

5. Uniformes & Arreamento 

  O uniforme deverá estar de acordo com o artigo 427 do Regulamento de Adestramento da CBH, exceto para as 
  séries Iniciante e Elementar Aberta, onde: 

 É permitido o uso de perneira preta 
 É dispensado o uso da casaca e “plastron” 
 O uso de esporas é opcional 
 É permitido o uso de culote bege 

  5.1  A critério do Presidente do Juri de campo poderá ser dispensado o uso da casaca para todas as séries 
    e categorias. 

  5.2  Está autorizado o uso de colete protetor para todas as séries e categorias. 

  5.3  Arreamento de acordo com o artigo 428 da CBH, exceto para as séries Iniciante, Elementar e Elementar 
    Aberta, onde: 

 É permitido o uso do freio Pelham e bridão Neco de metal. 

6.  Campeonato de Adestramento Estadual (CAE) 

  O Campeonato Estadual de Adestramento será realizado em dois dias, de acordo com o regulamento de   
  adestramento da CBH e o calendário oficial da FEERJ. 

  6.1  Só será consignado o título de Campeão e Vice-Campeão Estadual de cada série e categoria aos   
    concorrentes classificados que atingirem o percentual mínimo de 55% no resultado. 

  6.2  O Campeonato Estadual será considerado como 2 (duas) etapas do Ranking FEERJ, considerando-se o 
    resultado de cada dia individualmente como 1 (uma) etapa para efeito de pontuação no Ranking. 

7.   Campeonato de Adestramento Nacional (CAN) 

  O Campeonato de Adestramento Nacional, quando organizado pela FEERJ, realizado em 2 (dois) dias, de  
  acordo com o regulamento da CBH e calendário oficial da FEERJ e CBH, será contabilizado como 2 (duas)  
  etapas do  Ranking  da FEERJ para fins de pontuação. 

8.  Disposições Gerais 

  O presente Regulamento (Ranking) está consubstanciado no Regulamento de Adestramento 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 da prática da modalidade. 

  8.1  Os casos omissos e especiais serão decididos pela Diretoria de Adestramento da FEERJ.



 

QUADRO DE JUÍZES 

JUIZ ESTADUAL DE ADESTRAMENTO 

A Federação 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 

 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 e/ou FEERJ no ano 
da indicação; 

 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 

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 

1. Atribuições – julgamento de provas estaduais de qualquer nível e categoria; 

2. Permanência no quadro - participação em curso de atualização / reciclagem 

3. 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. 

4. Os casos omissos e especiais serão decididos pela Diretoria de Adestramento da FEERJ. 



 

FICHA DE INFORMAÇÃO 

CADASTRO DE JUÍZES DE ADESTRAMENTO - 2015 

 

 



 

 

Enviar formulário preenchido para o email feerj@feerj.com.br com cópia para 
adestramento@feerj.com.br 

Atenciosamente, 

 

Diretoria de Adestramento FEERJ 2015 
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