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Válido para a III e IV Etapa do Ranking FEERJ de Escolas

REGRAS E PROTOCOLO COVID-19 
Serão aplicadas as medidas sanitárias oficiais vigentes na data do evento.
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todas as normas oficiais vigentes. 
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Taxa de inscrição por conjunto R$ 420,00 

Estabulagem R$ 250,00 (de 02/06 5° feira a 05/06 Domingo)
Quarto de sela R$ 200,00
As inscrições e reservas de estabulagem/quarto de sela deverão ser feitas através do site www.feerj.org
(com confirmação de pagamento) até as 16h do dia 30 de Maio (2ª feira) de 2022 e SOMENTE serão
consideradas efetivas após o envio do comprovante de pagamento até a data limite para o e-mail
feerj@feerj.com.br. 

GENERALIDADES
Tipo de Evento: CES
Data: 03 a 05 de Junho de 2022
Local: Escola de Equitação do Exército
Endereço: Estr. Mal. Mallet, 1283 - Vila Militar, Rio de Janeiro - CEP:21615-171
Supervisão e Organização: Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro- Rua Jardim Botânico,421 Lagoa-
Rio de Janeiro Tel. (21) 2539.4602 - 2286.3930/ e-mail feerj@feerj.com.br
website: www.feerj.org

ORGANIZADOR/SUPERVISÃO
Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro

COMITÊ ORGANIZADOR
MD Presidente da FEERJ: Sra. Alejandra Fernandez 
Comandante da EsEqEx : Cel Marcelo Ferme dos Santos: 
Diretor de Escolas: Sr. Francisco Gomes de Castro

OFICIAIS DO CONCURSO
Júri de Campo: Presidente: Sr. Márcio Pinto Terreso ID CBH OFCHB 0204 
Membro:  Sra. Isabella Nothaft ID CBH OFCBH 0316
Membro: A cargo da EsEqEx
Estagiário: Sr. Eduardo Assumpção FEERJ
Desenhador de Percurso : Sra. Erica Sportiello ID CBH 0219
Comissário Chefe: Sra. Vanise Terreso  ID CBH 0212
Comissário: A Cargo da EsEqEx
Comissário: A cargo da EsEqEx
*Médico do Concurso: Á cargo do EsEqEx.
*Veterinários do Concurso: Dr. Marco Vinicius de Carvalho
*Ferrador: A Cargo da EsEqEx
(*) Atendimento permanente durante a realização do evento, ficando qualquer custo por conta dos interessados.

INSCRIÇÕES

       ATENÇÃO: Não serão aceitas inscrições realizadas fora do prazo. 

       Dados para pagamento: 
       Banco Itaú (341)   Agência. 6138 C/C: 14280-4 
       CNPJ 29.533.262/ 0001-01
       Favorecida Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro
       Para devolução da Inscrição, só será aceito o forfait veterinário ou médico até 30 min. antes do início da
       prova.
       Em nenhuma hipótese haverá devolução da taxa de estabulagem e quarto de sela.

.     
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Poderão participar cavaleiros/amazonas e cavalos DEVIDAMENTE REGISTRADOS NA FEERJ no ano de 

Cada concorrente poderá participar com até 2 cavalos em uma mesma categoria. 
A participação do cavalo ficará limitada a 03 (três) vezes ao dia, respeitando-se o limite de 02 (duas)
participações na mesma prova. 
Cavalos inscritos em provas de escola, devem ter no mínimo 6 (seis) anos de idade.
A classificação no campeonato refere-se ao conjunto e não ao cavaleiro/amazona.

 Classificação Geral Individual: 

IDENTIFICAÇÃO DO ANIMAL (ID)
A entrega do número identificador (ID) será no mesmo local da Inspeção Veterinária e qualquer alteração de
inscrição deverá ser efetuada na secretaria da FEERJ no evento. Em Campeonatos não existem alterações de
cavaleiros, apenas nome de cavalos. Alterações neste gênero referem-se a novas inscrições e serão aceitas
conforme determinado pela Diretoria Técnica da FEERJ. 
É obrigatória e indispensável a apresentação do “número identificador - ID” no momento da liberação e retirada
do passaporte para saída da Escola de Equitação do Exército.
Caso o “número identificador” seja extraviado, o responsável deverá se dirigir à secretaria do concurso para
obtenção da 2ª via que será fornecida gratuitamente. Após a emissão de 2ª via, demais solicitação de ID extra
será cobrado a taxa de R$ 50,00. 

CHEGADA/SAÍDA DOS ANIMAIS
Entrada: a partir das 7:00h do dia 02 de Junho (5° Feira).
Saída: dia 05 de Junho (domingo) até 2 horas após o término das provas.

DA CESSÃO DOS DIREITOS DE IMAGEM 
O presente Termo de Adesão também tem como objeto a autorização, mediante licença, do uso de imagem do
PARTICIPANTE. 
Parágrafo 1º– O PARTICIPANTE declara ser o único detentor de todos os direitos patrimoniais e morais referentes à
imagem cuja licença de uso é objeto do presente Termo de Adesão. Os pais ou responsáveis autorizam a utilização
da imagem do PARTICIPANTE, nos termos da Lei e deste Termo de Adesão. 
Parágrafo 2º– A licença concedida neste Termo de Adesão abrange somente o uso especificado nas cláusulas
seguintes. 
Parágrafo 3º– As imagens licenciadas neste Termo de Adesão consistem em fotografias do evento, gravações em
vídeo dos comitês, elaboração de vídeo do evento, dentre outras inclusas na Lei 9.610/98. 
Parágrafo 4º– A FEERJ se compromete a utilizar a imagem do PARTICIPANTE somente para os seguintes fins
específicos de publicidade, divulgação do evento e confraternização. 
Parágrafo 5º- As imagens serão veiculadas, pela FEERJ, nos seguintes tipos de mídia: impressa, televisionada,
virtual e outras. 
Parágrafo 6º– A presente licença autoriza a FEERJ a exibir as imagens em todo o território nacional e internacional. 
Parágrafo 7º– A FEERJ não se responsabiliza pelo uso indevido das imagens, cuja licença é objeto do presente
instrumento, captadas por terceiros em exibições e/ou reproduções ocorridas de acordo com as especificações
estabelecidas neste Termo de Adesão. 

PARTICIPAÇÃO

       2022, ou com registro, do ano de 2021, ainda dentro da validade e representantes militares das categorias     
                                                  INICIANTE/PRELIMINAR/INTERMEDIÁRIA/PREPARATÓRIA.

 

       Classificação para o Campeonato será por pontos perdidos. Os concorrentes com a mesma penalização por 
       faltas (0 pontos ou qualquer outra penalidade), são classificados pelo MAIOR NÚMERO DE MEDALHAS 
       RECEBIDAS. Permanecendo o empate a classificação será estabelecida pelo maior número de medalhas de 
       OURO, seguido por PRATA e depois BRONZE. Caso haja empate nesse número de medalhas, o critério de 
       desempate será o somatório das diferenças no tempo ideal dos 2 dias de competição. 
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Liberado o trabalho montado por terceiros apenas para trabalho de plano. Para uso da distensão, deverá ser
respeitado a ordem e o número de cavalos permitidos no local.
Havendo menos de 3 concorrentes (cavalo/amazona) distintos em uma categoria, os conjuntos deverão
cumprir o índice técnico (cavalo/cavaleiro ou cavalo/amazona) de 8 pontos perdidos por prova, no máximo, ou
12 pontos perdidos como resultado final, nas provas de 2 percursos. O excesso de tempo está incluso nesse
resultado.
O mesmo concorrente (cavaleiro ou amazona) não poderá acumular os títulos de campeão, vice campeão ou
terceiro lugar de um Campeonato Estadual de Escolas, podendo ocupar somente um lugar no pódio, até o
terceiro lugar.  A pontuação para o ranking será da real posição obtida no resultado da prova.
Resultados do primeiro dia (04/06/22) são válidos para a III Etapa do Ranking FEERJ de Escolas
Resultado Geral do Campeonato é válido para a IV Etapa do Ranking FEERJ de Escolas, com peso de 1,5.

 Haverá um desfile para as Escolas filiadas participantes do Campeonato Estadual de Escolas 2022, no dia    

Cada Escola deverá desfilar com sua própria bandeira e música, acompanhada de seus instrutores, alunos e
representantes devidamente uniformizados. Não será permitida a participação dos responsáveis legais pelos
concorrentes no desfile.
 As Escolas devem enviar para a FEERJ a música desejada para seu desfile  em um pendrive até o dia 27 de
Maio às 17:00.

Premiação por Prova por Categoria: Troféu para o Campeão, Vice Campeão e 3° lugar, medalhas e
escarapelas até o 10° lugar. 
Instrutores e Tratadores: Medalha para o campeão de cada prova de escolas.
Campeonato por Categoria: Faixa ao Campeão e Vice, Troféus e medalhas ao Campeão, Vice e 3° colocado 

Providenciar a DECLARAÇÃO DE SAÚDE com no máximo 4 dias da data do evento, que o(s) animal(is) não
possui(em) sintomas de doenças infecto contagiosas emitida exclusivamente para o evento;
Atestado de vacina  com no máximo de 360 DIAS da vacina, contra INFLUENZA EQUINA, contendo número de
partida, lote, fabricante e data da vacinação assinada e carimbada pelo médico veterinário responsável pelo
animal; 
Realização do Exame de ANEMIA INFECCIOSA EQUINA E MORMO, negativo e na validade (60 dias da data de
coleta); * OS EXAMES DEVERÃO ESTAR VÁLIDOS ATÉ A DATA DO FINAL DO EVENTO. 
É IMPRESCINDÍVEL CONFERIR COM ANTECEDÊNCIA A RESENHA GRÁFICA DOS EXAMES DE AIE/MORMO, POIS
INCORREÇÕES IMPLICARÃO NO IMPEDIMENTO DO DESEMBARQUE DO ANIMAL.
A entrega da GTA (Guia de Trânsito Animal) juntamente com a declaração de saúde, atestado de vacina
contra Influenza, exame de MORMO e o AIE no ato da entrada do animal no recinto do evento. 

DESFILE DAS ESCOLAS

       04 de Junho, após a premiação das provas Iniciante e Preliminar.

PREMIAÇÃO

       e capa para os campeões.

CONDIÇÕES GERAIS
Pista de Competição: Outdoor ; Pista Olímpica Tenente Lagreca
Pista de Aquecimento: Pista Areia, Pista Central 85x75
Esse evento é regido prioritariamente pelo Regulamento do Ranking de Escolas da FEERJ, apoiado nos
Regulamentos de Salto, Geral e Veterinário da CBH vigentes, bem como Normativa de Escolas de Equitação CBH
2022. Todas as Diretrizes Técnicas se aplicam.

INSPEÇÃO VETERINÁRIA
Haverá Inspeção Veterinária para todos os animais inscritos no Campeonato Estadual de Escolas em todas as
categorias. Data: 03 de Junho de 2022  (6° Feira) das 13:00 às 17:00. 

EXIGÊNCIAS VETERINÁRIAS

      Será obrigatório que todos os animais tenham o “CHIP e Passaportes válidos“

FEERJ 2022
CAMPEONATO ESTADUAL DE ESCOLAS



FEERJ 2022
CAMPEONATO ESTADUAL DE ESCOLAS 

www.feerj.org

 CÓDIGO DE CONDUTA DA FEI

1. Em todos os esportes equestres o CAVALO tem que ser considerado a figura mais importante. 
2. O bem estar do CAVALO tem que estar acima da necessidade dos Organizadores, Patrocinadores e Oficiais. 
3. Todo manejo e tratamento veterinário tem que assegurar a saúde e o bem estar do CAVALO. 
4. Os mais altos padrões de nutrição, alimentação, saúde, higiene e segurança têm que ser incentivados e
mantidos em qualquer situação. 
5. Durante o transporte, adequadas provisões têm de ser providenciadas para assegurar a ventilação,
alimentação (bebida e comida) e manter as condições de saúde do organismo do CAVALO. 
6. Tem de se dar ênfase na crescente educação de treinamento, nas práticas equestres e na promoção de
pesquisas científicas da saúde equina. 
7. No interesse do CAVALO, a aptidão e competência do cavaleiro tem que ser considerada como essencial. 
8. Todos os métodos de treinamento e equitação consideram o CAVALO como um “ser vivo” e não pode incluir
qualquer técnica considerada como abusiva pela FEI. 
9. As Confederações Nacionais têm que estabelecer controles adequados para que todas as pessoas de sua
jurisdição respeitem a segurança do CAVALO. 
10. As regras, regulamentações nacionais e internacionais do esporte equestre a respeito da saúde e segurança
do CAVALO tem que ser aderidas não só nos concursos nacionais e internacionais, mas também nos
treinamentos. As regras e regulamentações das competições tem que ser revisadas constantemente para
garantir sempre a segurança.

“OBRIGATORIO 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.

                                                      DIRETRIZ TÉCNICA Nº 001/2022 PASSAPORTES 
A CBH comunica à todos os Proprietários, Veterinários, Atletas e Responsáveis por animais inscritos em Concursos
chancelados por essa entidade, que ao passar pela Inspeção Veterinária os passaportes dos cavalos participantes
desse evento deverão estar totalmente preenchidos, com carimbo e assinatura do Veterinário Responsável e também a
assinatura do proprietário do animal. Informamos ainda que, quanto aos passaportes já solicitados à CBH e porventura
ainda não entregues, o responsável pela apresentação do animal deverá estar de posse da solicitação de confecção,
cópia do passaporte CBH páginas 01, 10, 11, 24 e 25. Importante salientar que esse processo só será aceito com
recibos da compra com data mínima de 07 (sete) dias anteriores da data da Inspeção. Essa Diretriz Técnica será
implementada a partir de 01 de março de 2022. Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2022. 
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Inspeção Veterinária Obrigatória: 13:00 às 17:00 

 Prova 01- Esc. INICIANTE, 0,40mx 0,60m

 Prova 02- Esc. PRELIMINAR, 0,60mx0,80m

 Prova 03- Esc. INTERMEDIÁRIA, 0,80mx0,90m

 Prova 04- Esc. PREPARATÓRIA, 0,90mx1,00m

 Prova 05- Esc. INICIANTE, 0,40mx 0,60m

 Prova 06- Esc. PRELIMINAR, 0,60mx0,80m

 Prova 07- Esc. INTERMEDIÁRIA, 0,80mx0,90m

 Prova 08- Esc. PREPARATÓRIA, 0,90mx1,00m

 
PROGRAMAÇÃO TÉCNICA

      SEXTA-FEIRA   03/06/2022

     
      SÁBADO  04/06/2022

        1 percurso com Faixa de Tempo e Tempo Ideal, Tab. A, Art.238.5.2.3 - Vel.: 300m/min
        Obs: Mesmo reconhecimento para as provas 01 e 02

        1 percurso com Faixa de Tempo e Tempo Ideal, Tab. A, Art.238.5.2.3 - Vel.: 325m/min
        Obs: Mesmo reconhecimento para as provas 01 e 02

       DESFILE DAS ESCOLAS
 

       1 percurso com Faixa de Tempo e Tempo Ideal, Tab. A, Art.238.5.2.3 - Vel.: 350m/min
       Obs: Mesmo reconhecimento para as provas 03 e 04

       1 percurso com Faixa de Tempo e Tempo Ideal, Tab. A, Art.238.5.2.3 - Vel.: 350m/min
      Obs: Mesmo reconhecimento para as provas 03 e 04

     DOMINGO 05/06/2022

        1 percurso com Faixa de Tempo e Tempo Ideal, Tab. A, Art.238.5.2.3 - Vel.: 300m/min
        Obs: Mesmo reconhecimento para as provas 05 e 06

        1 percurso com Faixa de Tempo e Tempo Ideal, Tab. A, Art.238.5.2.3 - Vel.: 325m/min
        Obs: Mesmo reconhecimento para as provas 05 e 06

        1 percurso com Faixa de Tempo e Tempo Ideal, Tab. A, Art.238.5.2.3 - Vel.: 350m/min
        Obs: Mesmo reconhecimento para as provas 07e 08

        1 percurso com Faixa de Tempo e Tempo Ideal, Tab. A, Art.238.5.2.3 - Vel.: 350m/min
       Obs: Mesmo reconhecimento para as provas 07e 08
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