
 
 

 
 
 
 

                                              
                          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. 

 

2.1. Uma mesma montada poderá participar, numa mesma etapa, com cavaleiros diferentes, em 2 (duas)
provas distintas desde que uma delas seja da serie Iniciante ou Elementar Aberta. Na categoria Mini Mirim
será permitido a mesma montada com dois cavaleiros distintos, como incentivo à categoria de base. 

 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. 
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 2.3.  A categoria Escola é destinada a ginetes de qualquer idade e pertencentes a Escolas de 
          Equitação funcionando regularmente em entidades filiadas à 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 série Iniciante cada cavalo poderá participar, no máximo, 3 vezes em uma etapa.
          2.3.3.  Após um ano, os cavaleiros da Série Iniciante que participarem de 50% das provas 
          realizadas  pela FEERJ, e obtiverem média  igual ou superior a 63%, deverão mudar de categoria.
 2.4.  Nas séries Iniciante e Elementar (categoria 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 - 2022, os
conjuntos deverão ter participação mínima de 60% nas etapas efetivamente realizadas e constantes do
Calendário oficial da FEERJ, conforme tabela abaixo. 
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 Será considerado Campeão, Vice-Campeão, e assim sucessivamente, os conjuntos que ao final do ano
desportivo tiverem totalizado 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 segundos 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, e troféus ao campeão e vice de cada 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 do Regulamento de Adestramento da CBH vigente.                              
5.1. A critério do Presidente do Júri 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. 
É obrigatório o uso do capacete, por todos os cavaleiros, independentemente da categoria em que compete
ou da idade. Também é obrigatório o uso do capacete durante a  inspeção veterinária. Todo cavaleiro (ou
qualquer outra pessoa) que não observar essa regra deve ser imediatamente proibida de seguir montando
enquanto não colocar um capacete. O capacete nunca pode ser retirado da cabeça, nem para a saudação no
alto de entrada e saída e tampouco para premiação e o galope da vitória. 

6.    Campeonato de Adestramento Estadual (CAE) 
         O Campeonato Estadual de Adestramento será realizado em dois dias, de acordo com o regulamento 
         de adestramento da FEERJ e o da CBH 2022 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 a média percentual mínima de 60% no resultado. 
         Classificados com percentuais abaixo de 60% receberão a premiação apenas da Etapa. É obrigatória
         a participação nos dois dias de provas.

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

9.“OBRIGATÓRIO PASSAPORTE PARA TODOS OS ANIMAIS” DIRETRIZ TÉCNICA
007/15 PASSAPORTE CBH. 

A Confederação Brasileira de Hipismo comunica à todas as Federações Estaduais que, em busca de um
controle sanitário efetivo, rastreabilidade e total segurança de todos os nossos animais de competição, a
partir do dia 1 de fevereiro de 2016 , em todo e qualquer evento Nacional, Interestadual e Estadual de todas
as Modalidades (Campeonatos Estaduais, Temporadas Oficiais, Rankings internos, clínicas, etc.), todos
os animais participantes deverão possuir PASSAPORTES VÁLIDOS com as vacinas e todas as demais
exigências sanitárias atualizadas. Todos os animais participantes do evento provenientes de outras entidades
deverão estar devidamente “chipados” e acompanhados de seus respectivos passaportes quando da entrada
no local do evento, para identificação e controle sanitário destes. Da mesma forma estas exigências devem
ser obedecidas para animais estabulados no próprio local. Este controle é de obrigação do Comitê
Organizador que deverá estar, durante todo o Evento, de posse de todos os passaportes. É de
responsabilidade das Federações Estaduais a comunicação a todos os seus filiados que, o não cumprimento
das determinações acima descritas, são passíveis de multas e demais sanções impostas pelo STJD do
Hipismo Brasileiro. 
OBS: Quando esta Diretriz se refere a animais estabulados no local do concurso, está se referindo à
obrigatoriedade do chip e passaporte apenas para os cavalos que participam 
do Evento. 

                                             DIRETORA DE ADESTRAMENTO DA FERRJ
                                                          Sra. Claudia Sant’Anna 

As regulamentações começam a vigorar a partir da publicação.
Todas as provas oficiais disputadas no Estado do Rio de Janeiro serão regidas por este regulamento, por normas estabelecidas no
programa da evento e pelos ,Regulamento de Adestramento da CBH, Regulamento Veterinário da CBH, e demais Diretrizes especificas
FEERJ.
O presente regulamento do ranking de adestramento FEERJ edição 2022 poderá ser complementado e/ou alterado a qualquer momento
a exclusivo critério da FEERJ por intermédio da Diretoria Técnica devidamente autorizado pela Diretoria da modalidade.


