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I. INFORMAÇÕES GERAIS
DENOMINAÇÃO DO EVENTO:  3ª Etapas do Ranking de Adestramento da FEERJ
DATA: 16 de julho de 2022
LOCAL: Círculo Militar de Polo- RJ.
Endereço: Av. Brasil, 27195 - Deodoro, Rio de Janeiro - RJ, 21615-338
Telefone: (21) 96701-2115

1. ENTIDADE ORGANIZADORA
Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro
Endereço: Rua Jardim Botânico N° 421 – Rio de Janeiro – RJ
Telefone: ( 21 ) 2539.4602 – 2286.3930 
E-mail: feerj@feerj.com.br

2. COMITÊ ORGANIZADOR
Presidentes de Honra:  Sra Alejandra Fernandez, Presidente FEERJ
                                                 Cel Adriano Bochi, Presidente CMPolo 
Diretor de Hipismo CMPolo: Ten Cremilton de Souza Bila
Diretora de Adestramento FEERJ: Sra Claudia Sant’Anna-  ID CBH OF0233
 

II.CONDIÇÕES GERAIS
 1. REGULAMENTAÇÃO
- Regulamento Geral da CBH, edição de 2022;
- Regulamento Veterinário da CBH;
- Regulamento de Adestramento CBH, edição 2022;
- Regulamento do Ranking de Adestramento da FEERJ vigente;
- Diretrizes Técnicas Vigentes da CBH;
- Reprises Nacionais e Internacionais constantes do site da CBH; www.cbh.org.br
- Toda as modificações e esclarecimentos publicados por meio de documentos
oficiais e  não oficiais constantes dos regulamentos atuais.

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

FEERJ 2022
 III ETAPA RANKING DE ADESTRAMENTO

16 de Julho

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSU8rSsooNmC0UjaosLQ0MzJKTU0xt0w1MEqzMqgwTU5OsUgyTExLTEtOtkwz82JLzi3Iz8kHAAM2Ehg&q=cmpolo&oq=cmpolo&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512j0i5i10i15i30j0i10i30.2916j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:feerj@feerj.com.br
http://www.cbh.org.br/


FEERJ 2022

www.feerj.org

III. OFICIAIS DO CONCURSO
1.JÚRI DE CAMPO:
Presidente: Ten Igor Carvalho
Membro: Lívia Araújo de Castilho
Membro: Gisela Ferraz
Locução: Gisele Marie Peixoto
Obs. O quadro acima poderá sofrer alterações conforme necessidades do evento

2.JURI DE APELAÇÃO:
Será alternado entre os Juízes
 
3.COMISSÁRIO:
 Carolline Marie Diniz Peixoto - ID CBH 0183
 
5. VETERINÁRIO DO CONCURSO: 
Nome: Dr. Marco Vinicio de Carvalho
 
5.MÉDICO DO CONCURSO:
A cargo da FEERJ
 
6.FERRADOR DO CONCURSO
 A cargo da FEERJ

Atendimento permanente durante a realização do evento, ficando qualquer custo por
conta dos interessados.

IV.CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECÍFICAS
 1. LOCAL DA COMPETIÇÃO:
A competição será realizada em pista ao ar livre 
 Dimensões: 20m x 60m
 Tipo de Piso: AREIA
 Ar Livre

2. PISTA DE AQUECIMENTO:
 Dimensões: 20m X 60m
 Tipo de Piso: AREIA
 Ar livre
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Inscrição Federado PONEI E INICIANTE- R$150,00
Conjunto Federado DEMAIS SÉRIES -R$180,00
Conjunto Hors Concours - R$ 100,00

V. FACILIDADES OFERECIDAS
1.CONCORRENTES
Por conta própria.

2.TRATADORES E MOTORISTAS
Por conta própria, devendo trazer colchão, roupa de cama e balde para os animais
PARA A ENTRADA DO TRATADOR NO CIRCULO MILITARDE POLO, SERÁ  OBRIGATÓRIO A SUA
IDENTIFICAÇÃO, DEVENDO O MESMO ESTAR UNIFORMIZADO  (UNIFORME DE SUA ENTIDADE)

3.CAVALOS         
Por conta dos concorrentes. 

VI. INSCRIÇÕES E ESTABULAGEM
1. INSCRIÇÕES DEFINITIVAS: 
-  Até o dia 13 de JULHO de 2022 às 17h.
- Todas as inscrições deverão ser enviadas por email de sua Entidadede 
   para os seguintes emails (com comprovante de pagamento e ficha de inscrição)
   adestramento@feerj.com.br , feerj@feerj.com.br , inscricao@feerj.com.br 
- Cada concorrente poderá inscrever-se em cada série com até três animais.
- O PAGAMENTO deve ser feito em benefício da  
FEDERAÇÃO EQUESTRE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO     
BANCO ITAÚ  
Agência: 6138 
Conta: 14280-4  
CNPJ – 29.533.262/0001-01 
-Somente serão consideradas válidas as inscrições após confirmação do pagamento e
recebimento do comprovante.

Taxas 

RESERVA DE ESTABULAGEM:
Para os que desejarem, será oferecida estabulagem para os animais participantes:
Estabulagem sem serragem - R$ 70,00
Estabulagem com serragem - R$ 100,00
Para reserva de estabulagem, entrar contato com o CMPolo no email cmpolo@uol.com.br

2. FORFAIT SEM AVISO
- O valor da taxa de inscrição
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3. RECURSOS
- O dobro do valor da taxa de inscrição

4. PASSAPORTES:
Todos os animais deverão ter obrigatoriamente seus Passaportes de acordo com a diretriz
técnica da CBH 007/15  rigorosamente em ordem, em dia. e devidamente chipados.¨Os
responsáveis deverão fazer a entrega dos mesmos a C.O. , tão logo possível, afim de que
seja providenciado o exame documental . Os Passaportes serão devolvidos tão logo
sejam liberados pela C.O.

5. UNIFORMES:
Competidores:
- O previsto nos regulamentos da CBH e FEERJ;
- É obrigatório o uso do capacete por todos os cavaleiros. 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.

VII. CONDIÇÕES VETERINÁRIAS
- Será exigido exame de A.I.E., e Mormo, dentro da validade e cobrindo todo o 
   período do evento;
- Vacina Contra Encefalomielite, Tétano, Influenza Equina e HERPES VIRUS
- GTA para entrada e saída dos animais no local da prova.
- As demais observações seguem o Regulamento Veterinário da CBH.
- Todos os animais que participarem do evento deverão obrigatoriamente estar com o
chip de identificação

VIII.PREMIAÇÃO:
1. Pista:
- Serão oferecidos Troféus aos Campeões, medalhas e escarapelas aos três primeiros
colocados de cada prova e escarapelas  aos seis primeiros colocados das series Iniciante
e Pônei.
- Premiação será realizada com o concorrente montado.

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. 
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PROGRAMAÇÃO TÉCNICA: 
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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.

 
 

 III ETAPA RANKING DE ADESTRAMENTO


