
 

 
 

8ª. Etapa do Ranking Adestramento FEERJ / SHB 
 

 
(I) Informações Gerais 

 
  

 

•  Status:  8a. Etapa do Ranking Adestramento FEERJ / SHB  
 
•  Data/Hora: 13 de Dezembro de 2014, às 9:30 h. 

 
•  Local: Sociedade Hípica Brasileira – Av. Borges de Medeiros, 2448 – Lagoa – RJ.  

Telefone: (21 ) 2156.0160 – 2156.0161 Fax : (21 ) 2156.0191 
 

• Supervisão: Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro - Rua Jardim 
Botânico N° 421 – RJ  

          Telefone: ( 21 ) 2539.4602 – 2286.3930  Fax : ( 21 ) 2286.9714 
                                   E-mail: feerj@feerj.com.br 
 

• Comissão Organizadora: 
 

v Presidente da FEERJ:  Rodolpho Luiz Figueira de Mello 
v Presidente da SHB: Carlos Felipe Lourenço Gomes 
v Diretora de Adestramento FEERJ:  Lívia Vieira de Araujo 
v Diretor de Adestramento SHB :    José Guilherme de Souza Baptista 

 

 

Condições Gerais 
 
 

       Este evento é organizado de acordo com: 
 

•  Regulamento de Adestramento CBH, Edição 2013. 
•  Regulamento do Ranking de Adestramento da FEERJ 2014; 
•  Reprises Nacionais e Internacionais (atualiz.2011) constantes do site da CBH 

http://www.cbh.org.br/reprises.html 
•  Regulamento Veterinário/ CBH Ed. 2013 
•  Todas as modificações e esclarecimentos publicados através de documentos 

oficiais e, não constantes dos atuais regulamentos 
 

(II) Oficiais do Concurso 
 
 

•  Juízes: 
Sra. Cláudia Sant’anna 
Cel. Pedro Theophilo de Oliveira Filho 
 



 

•  Locução / Contabilidade / Secretários: 
Sra. Giselle Marie Peixoto 
Srta. Lívia Vieira de Araujo 
Srta. Carolline Peixoto 
Srta. Jaqueline Nascimento Silva 
Sr. Stephane Daube 
 

•  Juiz de Arreamento: 
 Será alternado entre os Juízes. 
 

Obs.: sujeito à confirmação dos juízes.   
 
 
 

(III) Condições Sanitárias 
 
• Será exigido exame de A.I.E., e Mormo dentro do prazo de validade;  
• Vacina Contra Encefalomielite; 
• Vacina Contra Influenza Equina e Tétano; 
• As demais observações seguem o Regulamento Veterinário da CBH. 

 
 
(IV) Passaportes 

 
•  Todos os animais deverão ter seus Passaportes rigorosamente em ordem e em 

dia. 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. 

 
 

(V) Condições Técnicas 
 

•  O concurso será realizado na pista Roberto Marinho. 
•  Picadeiro de competição:  

       Dimensões: 20 m x 60 m 
      Piso: areia  

• Picadeiro de treinamento e aquecimento na pista José de Verda: 
      Dimensões: 20 m x 60 m 
      Piso: areia 

 
 

(VI) Assistência Médica, veterinária e Ferradoria 
 

 A Cargo da SHB. Haverá veterinário e ferrador de plantão, qualquer custo ficará por 
conta dos responsáveis pelos animais e/ou cavaleiros. 

 
 
 

(VII) Inscrição 
 

•  Valores = Ver Tabela 
•  Definitivas:  até o dia 10/12/2014 às 17 horas, após essa data, 20% de multa. 

O pagamento das inscrições deve ser feito direto na FEERJ ou em benefício da 
FEERJ,  
Banco Itaú   - Agência: 6138- Conta corrente: N° 14280-4 



 

               CNPJ - 29.533.262/0001-01 
•  Todas as inscrições deverão ser enviadas para a FEERJ por Fax: 21-2286-9714 / tel. 

21-2539-4602 ou email: feerj@feerj.com.br, dentro do prazo pré-estabelecido, 
acompanhadas de comprovante de pagamento. 

•  É obrigatório o uso da ficha de inscrição. 
 

 
Valor de Inscrições nas Provas 

Relação Valor (R$) 
Conjunto Federado 200,00 

Inscrição Federado Escola 100,00 
 
 
 

(VIII) Estabulação: 
 
Até	  10	  de	  dezembro	  de	  2014	  =	  R$	  200,00	  (por	  box	  ocupado);	  
	  	  
Após	  essa	  data	  =	  R$	  250,00	  (por	  box	  ocupado)	  condicionada	  à	  existência	  de	  
cocheiras	  disponíveis.	  	  
	  
Quarto	  de	  sela	  =	  R$150,00	  (por	  box	  ocupado);	  
	  

As	  reservas	  de	  cocheiras	  deverão	  ser	  efetuadas	  diretamente	  com	  a	  SHB	  no	  tel.:	  
(21)	  2156-‐0160	  

Deverá	  constar	  o	  nome	  do	  animal	  e	  a	  necessidade	  de	  quarto	  de	  sela.	  	  
	  

Pagamento	  da	  Estabulação	  deverá	  ser	  feito	  para:	  	  
	  

Sociedade	  Hípica	  Brasileira	  
Banco	  Itaú	  	  

Agencia	  8598	  
Conta	  corrente	  01570-‐2	  	  
CNPJ	  33.640.277/0001-‐38	  

Enviar	  comprovante	  legível	  de	  pagamento	  para	  vilahipica@shb.com.br	  cc	  
jueci@shb.com.br	  	  

	  
CONTATO	  VILA	  HÍPICA:	  Sandro	  
	  
	   A	  estabulação	  compreenderá	  o	  seguinte	  período:	  a	  partir	  de	  12:00	  do	  dia	  11	  

de	  dezembro	  até	  12:00	  do	  dia	  14	  de	  dezembro	  de	  2014.	  
 
 

(IX) Forfait sem aviso: 
  

O dobro do valor da taxa de inscrição. 

 

(X) Recursos: 

  



 

O dobro do valor da taxa de inscrição. 

 
(XI) Premiação 

 
-Serão oferecidas medalhas e escarapelas até o terceiro lugar, de cada prova, e na 

Categoria Escola até 25% dos inscritos classificados com maior índice de aproveitamento; 
- Serão oferecidos troféus aos maiores percentuais. 
- A premiação das provas será realizada com amazona e cavaleiro montado. 

 
 

(XII) Uniforme e Arreamento  
 
O previsto nos regulamentos da CBH (artigo 427 e 428) e FEERJ (item 5). 
Como regra geral capacete deve ser usado por todos os cavaleiros sempre que 
montados. Todo cavaleiro que não observar essa regra deve ser imediatamente 
proibida de seguir montando enquanto não colocar um capacete. A exceção para 
essa regra é aplicada a cavaleiros com 18 ou mais anos de idade e que estejam 
montando cavalos com 7 ou mais anos de idade, nesse caso o cavaleiro pode usar 
uma cartola em vez do capacete. Entretanto essa concessão está limitada ao 
recinto de competição que compreende pista de competição, aquecimento 
diretamente prévio a competição (sem intervalos), incluindo montar o cavalo na 
cocheira até a área de aquecimento e até a cocheira após a prova. Entretanto 
recomenda- se a todos os cavaleiros o uso do capacete em todas essas ocasiões 
para sua própria segurança. 

 
 
 

(XIII) Pontuação no Ranking FEERJ 
 

- A pontuação valerá como 8a etapa para todas as séries e categorias seguindo a 
tabela constante no item 3 do Regulamento de Adestramento da FEERJ 2014; 
 
 



 

	  
	  
	  

	  
 

 
 
(I) Responsabilidades: 
 
            Todos os proprietários e concorrentes são pessoalmente responsáveis por danos 
causados a terceiros, seus funcionários e seus animais. 
 
 
(II) Casos omissos serão tratados pela Comissão Organizadora. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

13/12/2014	  –	  Sábado	  
HORÁRIO	   SÉRIE	   CATEGORIAS	   REPRISES	  
9:30h	   Forte	  II	   SENIOR	   Intermediária	  I	  

A	  seguir	   Forte	  I	  
SR	  Amador-‐	  SR	  Profissional	   F	  I	  –	  3	  

Jovem	  Cavaleiro	   Team	  Competition	  Ed.	  
2009	  

A	  seguir	   Média	  II	  
SR	  Amador	  –	  SR	  Profissional	   M	  II	  –	  3	  

Junior	   Team	  Competition	  Ed.	  
2009	  

A	  seguir	   Média	  I	   SR	  Amador	  –	  SR	  Profissional	   M	  I	  –	  3	  

A	  seguir	   Preliminar	   Mirim	  –	  Mirim	  Pôneis	  –	  SR	  Amador	  –	  SR	  
Profissional	   P	  –	  3	  

A	  seguir	  
Elementar	  e	  
Elementar	  
Aberta	  

Mini-‐Mirim	  	  
SR	  Amador	  –	  SR	  Profissional	   E	  –	  3	  

A	  seguir	   Ponei	  Escola	   Mini-‐Mirim,	  Mirim	   Ponei	  Escola	  (CBH)	  

A	  seguir	   CAVALOS	  
NOVOS	   Cavalos	  Novos	  4	  anos	   Final	  CN	  4	  	  A	  	  

A	  seguir	   CAVALOS	  
NOVOS	   Cavalos	  Novos	  5	  anos	   Final	  CN	  5	  A	  	  

A	  seguir	   CAVALOS	  
NOVOS	   Cavalos	  Novos	  6	  anos	   Final	  CN	  6	  A	  	  

A	  seguir	   Iniciante	   Escola	   In-‐3	  



 

 
 
 
 

 
Observação: 

ESTA INSCRIÇÃO SOMENTE SERÁ VALIDADA SE ACOMPANHADA DO RESPECTIVO COMPROVANTE DE 
PAGAMENTO E REGISTRO QUITADOS (NOS CASOS PREVISTOS) 

 
 
 
 
 

Concordo com a Regulamentação do Concurso 
 

_____________________________________________________ 
                                             Assinatura do Concorrente ou Responsável 
 
 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO  
 

LOCAL  SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA Data:  
 

CAVALEIRO/AMAZONA: ENTIDADE 
 
 

NOME DO CAVALO CATEGORIA  PROVA VALOR (R$) 
    

    

    

    

    

TOTAL (R$):  


