
1. INFORMAÇÕES GERAIS
1.1   Tipo do Evento: CSE- Concurso de Salto Estadual
1.2   Data: 29 de Outubro de 2022
1.3   Local: Floresta Country Club
       Endereço: Estrada Estrada do Bougainville, 442 - Itanhangá/ Rio de Janeiro - RJ 
       www.florestacountryclub.com.br 
1.4   Organização e Supervisão: FEERJ
1.5   Apoio: FCC
1.6   Presidentes de Honra:          Sra. Alejandra Fernandez, Pres. FEERJ
                                                            Sr. Lúcio Meirelles Palma, Pres. FCC
1.7   Diretor de Escolas FEERJ:     Sr. Francisco Gomes de Castro
                                                            

2. CONDIÇÕES GERAIS
2.1   Julgamento prioritariamente pelo Regulamento do Ranking de Escolas FEERJ ed 2022 at 18/03,
        Regulamento de Salto CBH, Regulamento Geral CBH, Regulamento do CBS e Regulamento 
        Veterinário CBH todos vigentes.

3. OFICIAIS
3.1   Júri de Campo Presidente: Isabella Nothaft (ID 0316)
3.2   Membros: Marcio Terreso (ID 0204)
                            Eduardo Assumpção (Estagiário FEERJ)
3.3   Comissário de Paddock: Vanise Terreso (ID 0212)
3.4   Desenhador de Percurso:  Cremilton Bila
3.5   Cerimonial: A cargo da FEERJ
3.6   Veterinário Responsável: Dr. Marco Vinicio de Carvalho
3.7   Ferrador- A cargo do Comitê Organizador
3.8   Cronometragem – Invescar
3.9   Serviços Médicos- A cargo da FEERJ
3.10 Secretaria do concurso- A cargo da FEERJ
(*) Atendimento permanente durante a realização do concurso, ficando qualquer custo por conta dos
      interessados.

4. PARTICIPAÇÃO
4.1    Concorrentes: Poderão participar Cavaleiros, Amazonas e Cavalos DEVIDAMENTE 
        REGISTRADOS na FEERJ no ano de 2022, ou com registro, do ano de 2021 ainda dentro da
        validade e representantes das entidades militares.
4.2   Uniforme: COMPLETO, OBRIGATÓRIO O USO DO COLETE TORÁCICO, conforme a regulamentação
        do Ranking FEERJ 2022. NÃO SERÁ permitido saltar provas com fantasias.
4.3   Cavalos: Os passaportes serão OBRIGATORIAMENTE entregues á equipe Veterinária oficial do
        concurso, todos de acordo com a diretriz técnica 007/15 da CBH. Número de participações de 
        acordo com o regulamento de Escolas FEERJ 2022.
4.4 Não será permitida a participação do cavalo em treinos ou series abertas, e do 
      cavaleiro/amazona em provas, treinos ou series abertas, antes de sua participação
      em uma prova válida para o Ranking FEERJ (art 6.7, Reg Esc FEERJ 2022 at 07/03).
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4.5   Um cavalo que participa do Ranking FEERJ pode ser apresentado na série 
        aberta por qualquer pessoa, contando como uma das participações totais permitidas 
        para o animal, desde que isso ocorra após as suas participações válidas para
        o Ranking da FEERJ. 
  

                   EVENTO ESPECIAL DE HALLOWEEN: será realizado um desfile a fantasia para todos os 
                 concorrentes da prova, ao termino da prova de 1,20m. Haverá premiação especial para as 
                  melhores fantasias do evento, na categoria MAIS ORIGINAL.

5. ASPECTOS VETERINÁRIOS
5.1    SERÁ EXIGIDO exame de AIE, MORMO, com resultado negativo. O prazo de validade não deverá    
         expirar durante o evento.
5.2   Será exigido 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.
5.3   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. 
5.4   Será obrigatório que todos os animais tenham passaporte CBH e “CHIP”.
5.5   Entrada dos animais29 de Outubro de 2022 / Saída dos animais até 29 de Outubro de 2022.
5.6   Número para emissão do GTA: 5437 

“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

 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. 

FEERJ 2022
 29 de Outubro

CSE - VII ETAPA RANKING DE ESCOLAS

FLORESTA COUNTRY CLUB



FEERJ 2022
 29 de Outubro

CSE - VII ETAPA RANKING DE ESCOLAS

www.feerj.org

FLORESTA COUNTRY CLUB

DADOS PARA PAGAMENTO

Categoria de Escolas - R$ 150,00 
Treino - R$ 80,00
Aberta - R$ 150,00
Inscrições fora do prazo  (Cat. Escolas, Treino e Aberta) terão 20% de acréscimo no valor da
inscrição) 

Categoria de Escolas -Troféu para o Campeão, Vice Campeão e 3° lugar.
Medalhas até o 6° lugar e Escarapelas até o 10° lugar. 
Instrutores e Tratadores: Medalha para o campeão de cada prova de escolas.
ABERTA: Medalhas e Escarapelas até o 3° lugar.

7. INSCRIÇÕES
7.1    As inscrições deverão ser realizadas on-line pelo site; www.feerj.org
        Confirmação de pagamento até o dia 26 de Outubro de 2022, quarta-feira até as 16:00 horas!
7.2   O concorrente deverá enviar o comprovante de depósito informando as inscrições para o
        e-mail feerj@feerj.com.br até a data limite acima citada, sob pena de não concretização 
       das inscrições. O concorrente deverá levar o comprovante de quitação do pagamento 
        ao evento para uma possível comprovação.

       BANCO ITAÚ / AGÊNCIA 6138/ CONTA CORRENTE 14280-4
       CNPJ 29.533.262/0001-01
       FAVORECIDO: FEERJ

8. TAXAS 

9. PREMIAÇÃO POR PROVA 

6. PROGRAMAÇÃO TÉCNICA

  9:00 hs: Prova 01-   Esc. INICIANTE, 0,40mx 0,60m & Treino 0,40m
                                           1 percurso com Faixa de Tempo e Tempo Ideal, Tab. A, Art.238.5.2.3 - Vel.: 300m/min 
  A seguir: Prova 02- Esc. PRELIMINAR, 0,60mx0,80m & Treino 0,60m
                                           1 percurso com Faixa de Tempo e Tempo Ideal, Tab. A, Art.238.5.2.3 - Vel.: 325m/min
                                             Mesmo reconhecimento Provas 01 e 02

  A seguir: Prova 03-  Esc. INTERMEDIÁRIA, 0,80mx0,90m & Treino 0,80m
                                            1 percurso com Faixa de Tempo e Tempo Ideal, Tab. A, Art.238.5.2.3 - Vel.: 350m/min
  A seguir: Prova 04-  Esc. PREPARATÓRIA, 0,90mx1,00m & Treino 0,90m
                                            1 percurso com Faixa de Tempo e Tempo Ideal, Tab. A, Art.238.5.2.3 - Vel.: 350m/min
                                             Mesmo reconhecimento Provas 03 e 04

  A seguir: Prova 05- ABERTA- 1.00M x 1.20M - 1 Percurso com Faixa de Tempo e Tempo Ideal,
                                           Tab. A art. 238.5.2.3 - Vel.:. 350M/min 
  A seguir: Prova 06-  ABERTA- 1.10M x 1.30M - Cronômetro, Tab. A art. 238.2.1 - Vel.:. 350M/min 
                                                  Mesmo reconhecimento Provas 05, 06 e 07
  A seguir: Prova 07-  ABERTA- 1.20M x 1.40M – Cronômetro, Tab. A art. 238.2.1 - Vel.:. 350M/min 
                                   Mesmo reconhecimento Provas 05, 06 e 07
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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.

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. 

 


