
1. INFORMAÇÕES GERAIS
1.1   Tipo do Evento: I Etapa do Ranking FEERJ de Volteio
1.2   Local: Escola Centauro de Equitação
       Endereço: Clube da Aeronáutica da Barra da Tijuca - Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 
       CEP 22793-100 
1.3   Organização FEERJ
1.4   A Supervisão  FEERJ, Apoio ECE
1.5   Presidentes de Honra:          Sra. Alejandra Fernandez, Pres. FEERJ
                                                            Sr. Francisco Gomes de Castro, Pres. ECE
1.6   Diretora de Volteio FEERJ:   Sra. Alessandra de Abreu Kwamme

2.CONDIÇÕES GERAIS
Este evento é organizado de acordo com:
·Regulamento de Volteio CBH, 2022
·Regulamento de Volteio FEERJ, 2022
·Regulamento Veterinário CBH
·Todas as modificações e esclarecimentos publicados através de documentos oficiais e não
constantes dos atuais regulamentos

3.OFICIAIS DO CONCURSO
Júri de Campo: A cargo da FEERJ
Juiz de Cavalo: A cargo da FEERJ
Juiz Técnico: A cargo da FEERJ
Juiz Artístico: A cargo da FEERJ
Juiz de Apelação/Presidente do Júri: A Definir
Responsáveis Técnicos: A Definir
Comitê de Apelação: Juri de Campo
*Veterinário Oficial: Dr.. Marcus Vinicius Cerpa
*Ambulância a cargo da FEERJ
*Ferrador: a cargo da FEERJ
(*) Atendimento permanente durante a realização do concurso, ficando qualquer custo por conta
dos interessados.
 
4.CONDIÇÕES SANITÁRIAS:
·Será exigido o Exame de AIE e Mormo com resultado negativo, e vacinação contra Raiva, Tétano,
Encefalomielite, Rinopneumonite e Influenza Equina, todos dentro do prazo de validade.
·GTA para entrada e saída dos animais no local da prova.
·As demais observações seguem o Regulamento Veterinário da CBH vigente.
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Regras e protocolo covid-19 
Serão aplicadas as medidas sanitárias oficiais vigentes na data do evento. 
Solicitamos que evitem aglomerações e respeitem o distanciamento social e todas as normas oficiais vigentes. 



5.PARTICIPAÇÃO:
Todos os conjuntos inscritos concorrerão à premiação da competição e ao ranking da FEERJ. 

6.PASSAPORTES
Os passaportes serão OBRIGATORIAMENTE entregues á equipe Veterinária oficial do concurso,
todos de acordo com as diretrizes da CBH. Todos os cavalos devidamente “chipados”. Será exigido
o Exame de AIE e Mormo com resultado negativo, e vacinação contra Raiva, Tétano,
Encefalomielite, Rinopneumonite e Influenza Equina, todos dentro do prazo de validade.

7.CONDIÇÕES TÉCNICAS
O concurso será realizado em pista ao ar livre. Piso: areia 20m x 20m
Picadeiro de treinamento e aquecimento coberto: Piso: areia, Dimensões 20m x 60m

8.INSCRIÇÕES
Serão aceitas inscrições até o dia 07 de junho 2022 às 17:00 horas.
Taxas de Inscrição:
Individual ............................................................... R$ 180,00
Dupla ..................................................................... R$ 90,00 por atleta
Equipe ...................................................................  R$ 180,00 

Todos os atletas devem estar devidamente registrados junto à FEERJ:
Taxa de Registro anual:
Por Atleta ............................................................... R$ 180,00
O pagamento da inscrição deve ser feito em benefício a FEERJ:

Banco Itaú
Agência: 6138
Conta Corrente: 14280-4
CNPJ: 29.533.262/0001- 01

Todas as inscrições deverão ser enviadas para a FEERJ por e-mail feerj@feerj.com.br
acompanhadas de comprovante de pagamento.
Enviar inscrição com nome do cavaleiro ou amazona/cavalo/série/categoria e entidade.

9. ENTRADA E SAÍDA DOS ANIMAIS
9.1  SERÁ EXIGIDO exame de AIE, MORMO, com resultado negativo dentro do prazo de
      validade, atestado de saúde com no máximo 4 dias da data do evento e GTA
      PARA ENTRADA E SAÍDA DOS ANIMAIS.
      Todos os documentos citados deverão ser obrigatoriamente originais.
9.2 Entrada dos animais a partir de 11 de Junho de 2022.
9.3 Saída dos animais até 11 de Junho de 2022. 
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Casos omissos serão tratados pela Comissão Organizadora

10. FORFAIT SEM AVISO
O dobro do valor da taxa de inscrição.

11. RECURSOS
O dobro do valor da taxa de inscrição.

12. PREMIAÇÃO
·Serão oferecidas medalhas e escarapelas até o terceiro lugar, de cada prova.
·Troféus para Campeão.

13. UNIFORME
Conforme previsto no regulamento de Volteio da CBH vigentes. 

14. RESPONSABILIDADES
Todos os proprietários e concorrentes são pessoalmente responsáveis por danos causados a
terceiros, seus funcionários e seus animais. 

15.CATEGORIAS

Apresentação (A):
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

Estreante (E):
EXERCÍCIOS OBRIGATÓRIOS: (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) 
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Iniciante (I-1):
EXERCÍCIOS OBRIGATÓRIOS: (COMPETIÇÃO EM DUPLA e EQUIPE – dispensado)
Andadura do cavalo: Ao galope 
Exercícios a serem apresentados: 
1. Subida ao galope com ajuda permitida (não conta nota)
2. Base
3. Meio estandarte
4. Ajoelhado
5. Impulsão de frente
6. Meio moinho
7. Impulsão de costas
8. Descida para dentro ao galope com ajuda permitida (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
    

Intermediária (I-2):
EXERCÍCIOS OBRIGATÓRIOS: (COMPETIÇÃO EM DUPLA e EQUIPE – dispensado)
Andadura do cavalo: Ao galope 
Exercícios a serem apresentados: 
1. Subida ao galope sem ajuda
2. Base
3. Meio Estandarte
4. Ajoelhado
5. Impulsão de frente 
6. Meio moinho
7. Impulsão de constas
8. Descida para dentro com chegada correta no chão

SÉRIE LIVRE: 
Andadura do cavalo: Ao galope
Tempo de apresentação: 
 COMPETIÇÃO INDIVIDUAL: 1 minuto 
 COMPETIÇÃO EM DUPLA: 2 minutos
 COMPETIÇÃO EM EQUIPE: 4 minutos
 

Categoria 1 Estrela (1*):
EXERCÍCIOS OBRIGATÓRIOS: (COMPETIÇÃO EM DUPLA e EQUIPE – dispensado)
 Andadura do cavalo: Ao galope 
 Exercícios a serem apresentados: 
1. Subida ao galope com ajuda
2. Base
3. Estandarte
4. Em pé
5. Impulsão de frente
6. Meio moinho
7. Impulsão de costas
8. Descida para dentro 
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SÉRIE LIVRE: 
Andadura do cavalo: Ao passo 
Tempo de apresentação: 
 COMPETIÇÃO INDIVIDUAL: 1 minuto 
 COMPETIÇÃO EM DUPLA: 2 minutos
 COMPETIÇÃO EM EQUIPE: 4 minutos
 
16.MÚSICAS
Por favor enviar as musicas de entrada, exercícios obrigatórios e série livre até dia 07 de Junho para:
Paula Salles Ferreira – paula.ferreira4@hotmail.com

Obs. Serão aceitas músicas com letra

17.PROGRAMAÇÃO TÉCNICA

A chegada dos atletas para o aquecimento será às 14 horas.

A competição terá início às 15:00 horas.

O quadro de horários da prova será publicado após o encerramento das inscrições.

A ordem de entrada será publicada após o encerramento das inscrições e poderá sofrer mudanças.

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 Brasil
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CÓDIGO DE CONDUTA DA FEI

1. Em todos os esportes equestres o CAVALO tem que ser considerado à 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.
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