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Valor da Estabulagem: R$ 380,00
Valor do Quarto de Sela: R$ 300,00

 
Adendo ao Programa

 
CES Amazonas e Taça Rio de Amazonas FEERJ 2022

Prezados Senhores,

Visando sempre priorizar nossos atletas do estado do Rio de Janeiro e o esporte assim
como a harmonia entre todos, esta Federação decide que, em prol de todas as nossas
Amazonas, o Campeonato Estadual de Amazonas e Taça Rio de Amazonas 2022 será
mantido e realizado na Sociedade Hípica Brasileira de 14 a 16 de Outubro,
conforme marcado no calendário oficial da FEERJ e da SHB desde o inicio deste ano.

As seguintes alterações ao programa serão realizadas:

1) Inscrições: 

O pagamento de estabulagem e quarto de sela deverá ser feito a Federação Equestre
do Estado do Rio de Janeiro, na conta abaixo, sendo obrigatório o envio do
comprovante de pagamento para o email feerj@feerj.com.br

FEDERAÇÃO EQUESTRE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
BANCO ITAÚ 
Agência: 6138 

Conta Corrente: 14280-4 
CNPJ: 29.533.262/0001-01

PIX: feerj@feerj.com.br
 

Devido as alterações recentes, o prazo de inscrição será prorrogado para o         
dia 12 de Outubro, até às 16hrs. 
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2) Quadro de horários: 

Segue abaixo o novo quadro de horário. O quadro de horário está sujeito a alterações
e confirmação dos horários de inicio após o término das inscrições. sua versão
definitiva será ser divulgada na reunião de chefes de equipes.
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Será exigida apresentação do exame de AIE e MORMO. O prazo de validade não deverá
expirar durante o evento. 
Será exigido o atestado de vacinação equina Herpes Virus (Rinopnemonite), influenza,
encefalomielite e raiva. Além deste, todas as vacinas devem estar devidamente anotadas
nos passaportes e, segundo o regulamento veterinário C.B.H. 
Será obrigatório que todos os animais tenham passaporte CBH e “CHIP”.

O uso de uniformes exclusivos para as equipes é facultativo, porém recomendado.
Atletas que optem por não os utilizarem, devem seguir o Regulamento CBH de
uniformes.
As equipes que desejem ter uma música temática, devem enviar para a FEERJ pelo 

Premiação extra: Haverá premiação especial para a amazona Campeã de cada serie.
Será ofertado um Voucher de 50% de desconto para participação no Curso de Equitação
Acadêmica, ministrado pelo Cel. Ruy Menescal Couto, com início previsto para
Novembro/2022.

3) Aspectos Veterinários: 

Chegado dos animais: a partir de quinta-feira, dia 13 de outubro.

Todos os animais participantes do CES AMAZONAS e TAÇA RIO AMAZONAS devem passar
pela inspeção veterinária, realizada no dia 14 de outubro das 13.30 às 17.00. A estabulagem
no local do evento é OBRIGATÓRIA para todos os animais.

4) Assuntos Diversos: 

       email feerj@feerj.com.br, até o dia 12 de Outubro às 16.00.

Desejamos a todas um excelente campeonato, repleto de alegria, união e sucesso.
Agradecemos a compreensão de todos.

 DIRETORIA TÉCNICA
PAULO FIGUEIRA DE MELO

RUY MENESCAL COUTO
 

DIRETOR DE SALTO
MARELO CIAVAGLIA
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