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PROGRAMA DA PROVA DE ENDURO EQUESTRE DO DIA 16.09.2017,  
VÁLIDA PELA 

II ETAPA DO RANKING 2017 DE ENDURO EQUESTRE DO RIO DE JANEIRO 
 
 

 

LOCAL: Fazenda da Paciência – Est. de Itajoana, Km 6,5, Bemposta, Três Rios, RJ 

DATA: 16 de setembro de 2017 

CHANCELA: FEERJ 

AGENDA DO EVENTO: 

15/09/2017 – SEXTA FEIRA 

A partir das 07:00 hs - Entrada dos animais 

A partir de 15:00 hs – Exame veterinário inicial 

18:00 hs – Preleção (Briefing) 

 

16/09/2017 - SÁBADO  

A partir de 06:00 hs – Continuação do exame veterinário inicial 

07:30 hs – Largada da prova de Vel. Livre 80 Km  ADULTO, YOUNG e MIRIM 

08:30 hs – Largada da prova de Vel. Livre 60 Km  ADULTO, YOUNG e MIRIM 

A partir de 10:00 hs – Largada da prova de Vel. Controlada Graduado  ADULTO, YOUNG e MIRIM 

A partir de 10:30 hs – Largada da prova de Vel. Controlada Aberta  ADULTO, YOUNG e MIRIM 

16:00 hs – Apresentação de animais de criação da Fazenda da Paciência 

17:00 hs – Premiação Geral 

 

ALIMENTAÇÃO 

Haverá fornecedores de alimentos e bebida no local da prova. PRESTIGIEM. 

1. COMITÊ ORGANIZADOR: 

Presidente de Honra: Rodolpho Luiz Figueira de Mello 

Presidente do Evento: Newton Lins Filho 
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2. CRONOMETRAGEM: 

SKA 

 

3. TRILHEIRO: 

Paulo Ricardo Barbério (Cadão) 

 

4. JÚRI DE CAMPO: 

Presidente: Newton Lins Filho 

Delegado Técnico: Carlos Eduardo Vogas Valença 

Juiz: Salim Lahud 

 
5. COMISSÃO VETERINÁRIA:  

Veterinário chefe: Dra. Erica Roier  

Fiscal de prova: Dr. Leonardo Lemgruber  

Demais veterinários de linha: Dra. Eliene Sad e Dr. Leonardo Lemgruber  

Responsável técnico veterinário: Dra. Erica Roier  

Veterinário de tratamento: Dr. Paulo Celso Pires da Silva  

 

6. INSCRIÇÕES: 

As inscrições poderão ser efetuadas através do email drangel@delbabaiana.com.br ou pelo telefone 21-2249-
1383 e se efetuadas até o dia 11 de setembro de 2017 terão desconto de 20% com pagamento efetuado até 
12/09/2017.  Os comprovantes de depósito poderão ser enviados por e-mail ou ainda por foto via whatsApp 
através do número (21) 98323-5450. 

O prazo final para as inscrições encerra-se no dia 12/09, com pagamento até o dia 13/09 porém sem desconto. 

- As inscrições para as Provas de Velocidade Controlada poderão ser realizadas no próprio dia, com acréscimo 
de 20%, bastando comparecer munido dos documentos necessários do cavalo e cavaleiro na Secretaria da Prova, 
instalada no Recinto do Evento, com pelo menos 2 (duas) horas de antecedência da hora de largada da categoria 
correspondente. 

• Alterações nos conjuntos inscritos para as provas nacionais de modalidade Velocidade Controlada, seja por 
substituição de cavalos, de cavaleiros ou de ambos, apenas serão permitidas até o prazo máximo de 2 (duas) 
horas antes da largada da categoria correspondente. 
 

Regulamento - pode ser baixado através do seguinte link: 

http://feerj.com.br/arquivos/regulamento%20enduro%20velocidade%20controlada_feerj_2017%20(final%202017).pdf 

 

 

 

DADOS PARA PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES 

mailto:drangel@delbabaiana.com.br
http://feerj.com.br/arquivos/regulamento%20enduro%20velocidade%20controlada_feerj_2017%20(final%202017).pdf
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BRADESCO – AG. 2779-0 – CONTA CORRENTE 005756-8 – MARIA VITÓRIA LIBERAL LINS           ( CPF: 013.615.617-77) 

 

7. ALUGUEL DE BAIAS: 

O aluguel de baia é facultativo. O valor de locação de baia é de R$ 180,00 (cento e oitenta reais reais) e não está 
incluído no valor da inscrição. As baias disponíveis serão distribuídas por ordem de solicitação e poderão não 
ser suficientes para atender a todos os interessados. As baias são de alvenaria e serão forradas com feno de 
capim (coast cross). 

As solicitações de aluguel de baias deverão ser efetuadas com a Sra. Denise Rangel, pelo tel. (21) 2249-1383 / 
98323-5450 ou por e-mail (drangel@delbabaiana.com.br). O depósito relativo ao aluguel de baia deverá ser 
efetuado na mesma data da inscrição. 

 

8. DADOS PARA EMISSÃO DO GTA: 

Obrigatória a apresentação de GTA, cujos dados para emissão são: FAZENDA DA PACIÊNCIA, ESTRADA DE 
ITAJOANA, KM 6,5 – BEMPOSTA, TRÊS RIOS, RJ – CÓDIGO: 2150 

Responsável veterinário para emissão do GTA para o retorno após a competição - Dra. Erica Roier 

 

9. EXAMES DE SANGUE E OUTRAS CONDIÇÕES OBRIGATÓRIAS: 

PARA TODOS OS ANIMAIS: GTA, bem como exames negativos de Anemia Infecciosa Equina (AIE), mormo e 
atestado de vacinação contra influenza, com resenha completa e correta, para todos os animais, sob risco de 
não poder ingressar no local da prova. 

CATEGORIA CEN 1* 80 Km - Obrigatória a apresentação de passaporte dos animais (com selo).  Além disso, os 
animais deverão estar “chipados”. 

CATEGORIA 60 Km – Para os animais que queiram se qualificar, segundo as normas da CBH, é obrigatório a 
apresentação de passaporte dos animais  (sem selo).  Além disso, os animais deverão estar “chipados”. 

 
 
PROVA 80 KM  
VELOCIDADE LIVRE 1 ESTRELA 
CEN / 1* 80 KM 
• Adulto (com peso mínimo de 75 kg com sela) 
• Young (14 a 21 anos, nascidos entre 1996 a 2003, sem peso mínimo) 
• Mirim (de 09 a 13 anos, nascidos entre 2004 a 2008, sem peso mínimo) 
• Distância aproximada: 80 km - 04 Anéis 
• Inspeção Veterinária: Sexta-feira dia 15/09 das 15:00h às 17:30h, ou, Sábado, a partir das 6h30 
• LARGADA ADULTO, YOUNG e MIRIM: às 7h30 
• Frequência Cardíaca: 64 bpm 
• Valor da inscrição: R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) 
• Velocidade mínima de prova: 12km/h 
• Baia: R$ 180,00 (cento e oitenta reais). Opcional 
• Tempo p/ apresentação: até 20 minutos da chegada nos anéis intermediários e até 30 minutos da chegada no ultimo anel. 
Descanso obrigatório: 40 minutos.  
• Idade mínima para o animal participar desta prova: 06 anos completos 
• Para qualificação de cavalo e cavaleiro: velocidade máxima de trilha 16 km/h  
 
 
 
 
 
 

mailto:drangel@delbabaiana.com
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VELOCIDADE LIVRE CURTA 60 KM 
CEN 60 KM 
• Adulto (com peso mínimo de 75 kg com sela) 
• Young (14 a 21 anos, nascidos entre 1996 a 2003, sem peso mínimo) 
• Mirim (de 09 a 13 anos, nascidos entre 2004 a 2008, sem peso mínimo) 
• Distância aproximada: 60 km - 03 Anéis 
• Inspeção Veterinária: Sexta-feira dia 15/09 das 15:00h às 17:30h, ou, Sábado a partir das 6h30 
• LARGADA ADULTO, YOUNG e MIRIM: às 8h30 
• Frequência Cardíaca: 64 bpm 
• Velocidade Mínima de prova: 12 km/h 
• Valor da inscrição: R$ 400,00 (quatrocentos reais) 
• Baia: R$ 180,00 (cento e oitenta reais). Opcional 
• Tempo p/ apresentação: até 20 minutos da chegada nos anéis intermediários e até 30 minutos da chegada no último anel. 
Descanso obrigatório: 40 minutos.  
• Idade mínima para o animal participar desta prova: 05 anos completos 
• Para qualificação de cavalo e cavaleiro: velocidade máxima de trilha 16 km/h  
 
  
VELOCIDADE CONTROLADA GRADUADO 
CEN 40 KM 
• Adulto (nascidos até 1996, sem peso mínimo) 
• Jovem (nascidos entre 1997 e 2008, sem peso mínimo) 
• Distância aproximada: 40 km - 02 Anéis 
• Inspeção Veterinária: Sexta-feira dia 15/09 das 15:00h às 17:30h, ou, Sábado a partir das 6h30 
• LARGADA: a partir das 10:00h 
• Frequência Cardíaca: 64 bpm 
• Velocidade Mínima: 8 km/h 
• Velocidade Máxima: 12 km/h 
• Valor da Inscrição: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) 
• Baia: R$ 180,00 (cento e oitenta reais). Opcional 
• Tempo para apresentação: até 10 minutos da chegada entre os anéis e até 10 minutos da chegada do último anel. Descanso 
obrigatório entre anéis: 40 minutos. 
• Idade mínima para o animal participar desta prova: 04 anos completos. 
 
 
VELOCIDADE CONTROLADA ABERTA E RAÇAS BRASILEIRAS 
20 KM 
• Adulto (nascidos até 1996 – sem peso mínimo) 
• Jovem (nascidos entre 1997 e 2008 – sem peso mínimo) 
• Distância aproximada: 20 km - 01 Anel 
• Inspeção Veterinária: Sexta-feira dia 15/09 das 15:00h às 17:30h, ou, Sábado a partir das 6h30 
• LARGADA: a partir das 10h30 
• Frequência Cardíaca: 64 bpm 
• Velocidade Mínima: 07 km/h 
• Velocidade Máxima: 10 km/h 
• Valor da Inscrição: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) 
• Baia: R$ 180,00 (cento e oitenta reais). Opcional 
• Tempo p/ apresentação: até 10 minutos da chegada. 
• Idade mínima para o animal participar desta prova: 04 anos completos 
 
10. PRELEÇÃO (BRIEFING): 

O briefing das provas será realizado no dia 15 de setembro, às 18:00 horas no picadeiro coberto. 

AMBULÂNCIA E MÉDICO: 

Uma ambulância com UTI móvel será disponibilizada no local da prova. O médico responsável pela prova será o 
Dr. Juan Clinton Llerena. 
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11. FERRAGEAMENTO: 

O serviço de ferrageamento disponível aos participantes será prestado pelo Sr. Lindomar de M. Bastos, sendo 
que os custos correrão por conta do competidor. 

12. GELO: 

Não haverá gelo à venda no local da prova. Os participantes interessados deverão levar o próprio gelo. 

13. BEST CONDITION: 

Não haverá premiação de best condition. 

14. CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO: 

A cerimônia de premiação será realizada no picadeiro coberto da Fazenda da Paciência, até às 17:00 hs, ou logo 
após o encerramento da prova e a subsequente apresentação de animais de criação da fazenda, caso tal 
apresentação venha a se estender após este horário. 

Os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados com troféus, 4º e 5º colocados de cada categoria 
serão premiados com medalhas. 

15. CARACTERÍSTICAS E PARÂMETROS TÉCNICOS PRINCIPAIS DAS PROVAS DE VELOCIDADE 
CONTROLADA: 

Abaixo são indicadas as cores, distâncias aproximadas dos anéis e respectivos tempos máximos e mínimos, que 
ainda dependem de confirmação do trilheiro responsável. Os dados exatos serão confirmados durante a 
preleção (“briefing”). 

 

Categorias Distância total Idade 
mínima 
cavalo 

Data e hora de 
largada 

BPM máximo Peso mínimo 

GRADUADO 
Adulto 
Jovem 
Mirim 
 

40,2 KM 5 ANOS 16/9/2017 
 

a partir de 
10:00 hs 

(horários a serem 
agendados com a 
cronometragem) 

64 bpm N/A 

Anel Cor 
 

Distância 
do anel 

 

Total de 
distância 

percorrida 
 

Tempo de 
entrada no 
vet-check 
(minutos) 

 

Descanso 
obrigatório a 

partir da 
entrada ao 
vet-check 
(minutos) 

 
Velocidad
e de trilha 
Mínima e 
Máxima 

 
Tempo de 

trilha 
Mínimo e 
Máximo 

1 Amarelo 20,1 20,1 10 40 Máx. 
(ideal): 

 12 km/h 
 

Mín.: 
8 km/h 

Mín. 
(ideal): 

02:01 hs 
 
 

Máx.: 
02:32 hs. 

2 Vermelho 20,1 40,2 10 - Máx. 
(ideal): 

 12 km/h 
 

Mín.: 
8 km/h 

Mín. 
(ideal): 

02:01 hs 
 
 

Máx.: 
02:32 hs 
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Categorias Distância 
total 

Idade 
mínima 
cavalo 

Data e hora de 
largada 

BPM máximo Peso mínimo 

ABERTA & 
RAÇAS 
BRASILEIRAS 
Adulto 
Jovem 

Mirim 
 

20,1 KM 4 ANOS 16/9/2017 
 

a partir de 
10:30 hs 

(horários a serem 
agendados com a 
cronometragem) 

64 bpm N/A 

Anel Cor 
 

Distância 
do anel 

 

Total de 
distância 

percorrida 
 

Tempo de 
entrada no 
vet-check 
(minutos) 

 

Descanso 
obrigatório a 

partir da 
entrada ao 
vet-check 
(minutos) 

 
Velocidad
e de trilha 
Mínima e 
Máxima 

 
Tempo de 

trilha 
Mínimo e 
Máximo 

1 Amarelo 20,1 20,1 10 N/A Máx. 
(ideal): 

 10 km/h 
 

Mín.: 
7 km/h 

Mín. 
(ideal): 

02:01 hs 
 
 

Máx.: 
02:52 hs 

 

TEMPO DE RESFRIAMENTO E APRESENTAÇÃO VETERINÁRIA EM TODAS AS CATEGORIAS DE VELOCIDADE 
CONTROLADA: 

O tempo de resfriamento e apresentação veterinária dos cavalos em todas as categorias das provas de velocidade 
controlada será de, no máximo, 10 (dez) minutos, sob pena de eliminação do conjunto pelo Júri de Campo, 
ressalvado se o Juri de Campo e o veterinário chefe decidirem, em conjunto, determinar extensão de tal tempo 
limite para outro tempo maior, caso em que tal alteração será devidamente comunicada durante o briefing ou no 
decorrer da prova. 

16. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 

A. Não haverá fechamento de Vet-Check nos anéis intermediários, apenas o do Vet-Check final, calculado 
progressivamente a partir do horário de largada, acrescidos do tempo mínimo de percurso para cada anel 
e do tempo de descanso obrigatório para os anéis intermediários. 

B. Poderão ocorrer variações: (i) nas distâncias de qualquer dos anéis previamente estipulados, em função 
de motivos de força maior; (ii) nas velocidades das provas de velocidade controlada; bem como (iii) nas 
provas de velocidade controlada, no tempo limite para resfriamento e apresentação veterinária; em 
qualquer caso conforme determinação do Juri de Campo em conjunto com o veterinário chefe. No caso 
de qualquer alteração, elas serão esclarecidas durante a Preleção (briefing), ou no decorrer da prova. É 
responsabilidade do cavaleiro comparecer à Preleção e receber as informações. 

C. Haverá no local da prova à disposição dos cavaleiros medicamentos veterinários cedidos em consignação. 
Os responsáveis pelos animais que forem submetidos a tratamento deverão pagar pelos remédios 
utilizados. 

D. Itens Obrigatórios: 

Capacete com jugular PARA TODOS OS QUE ESTIVEREM MONTANDO NO RECINTO DO EVENTO: 
antes, durante e após o evento (inclusive treinadores e auxiliares) 
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Uso de calçado com salto destacado de no mínimo 12 mm, ou sem salto desde que com estribo 
protetor (gaiola). 

E.                  Vedado o uso de chicote ou espora para qualquer prova.  
                 Obs: Proibido circular sem camisa pelo evento.  

 

F. Serão disponibilizadas áreas para montagem de piquetes, sendo que as equipes devem levar seus 
materiais para montar os cercados (cordas, cercas elétricas, etc.). 

 
17. COMO CHEGAR: 

DO RIO DE JANEIRO PARA FAZENDA DA PACIÊNCIA: Pegar a Rodovia Washington Luis (BR-040 – Rio x 

Petrópolis x Juiz de Fora) - Seguir na BR-040 até um pouco antes da entrada para Três Rios (mais ou menos km 

23) - Entrar à direita na direção Sapucaia – Além Paraíba - Salvador (BR-393) - Seguir na BR-393 por mais ou 

menos 10km até chegar numa rotatória - Entrar à direita em direção a Bemposta - 800 metros depois entrar à 

esquerda na estrada de terra (Estrada de Itajoana) - Seguir por 6,5km pela Estada de Itajoana até chegar à 

Fazenda da Paciência.  

DE BELO HORIZONTE (MG) PARA FAZENDA DA PACIÊNCIA: Pegar a BR-040 (Juiz de Fora X Rio de Janeiro) - 

Seguir na BR-040 até km 22 aproximadamente. Entrar à direita na direção Sapucaia – Além Paraíba - Salvador 

(BR-393) - Seguir na BR-393 por mais ou menos 10km até chegar numa rotatória. Entrar à direita em direção a 

Bemposta - 800 metros depois entrar à esquerda na estrada de terra (Estrada de Itajoana) - Seguir por 6,5km 

pela Estada de Itajoana até chegar à Fazenda da Paciência.  

DE SÃO PAULO PARA FAZENDA DA PACIÊNCIA: Pegar Rodovia Presidente Dutra até entrar em Volta Redonda 

pegando o inićio da BR-393 – basta seguir fluxo que atravessa a cidade - Seguir em direção à BR-040. Pegar a BR-

040 no sentido Rio de Janeiro. Assim que pegar a BR-040, entrar à direita na BR-393 em direção à Sapucaia-Além 

Paraib́a-Salvador - Seguir na BR- 393 por mais ou menos 10km até chegar numa rotatória. Seguir à direita em 

direção a Bemposta - 800 metros depois entrar à esquerda na estrada de terra (Estrada de Itajoana) - Seguir por 

6,5km pela Estada de Itajoana até chegar à Fazenda da Paciência.  

18. HOTÉIS PRÓXIMOS: 

 
Hotel Comendador  
Endereço: R. Nelson Vianna,210 – Centro – Três Rios 
Telefone: (24) 2252-0533 
Wi-Fi gratuito Café da manhã gratuito Estacionamento gratuito Ar condicionado Ideal para crianças Proibido fumar 
 
Hotel Olivier   
Endereço: R. Sete de Setembro, 160 - Três Rios, RJ, 25802-130 
Telefone: (24) 2255-2966 
hoteloliviertr@yahoo.com.br 
Tarifa de balcão: 1 pessoa = 105,00 2 pessoas = 185,00 3 pessoas = 280,00 
Tarifa evento:    1 pessoa = 105,00 2 pessoas = 165,00 3 pessoas = 250,00 
Wi-Fi gratuito Café da manhã gratuito Estacionamento gratuito Ar condicionado Ideal para crianças Proibido fumar 
 
Hotel Condessa (Cater)   
Endereço: Av. Condessa do Rio Novo, 1675 - Centro, Três Rios - RJ, 25803-000 
Telefone: (24) 2255-2385 
Tarifa de balcão: single 110,00 - duplo 180,00 - triplo 220,00 
Tarifa evento:    single 90,00 - duplo 150,00 - triplo 180,00 
Wi-Fi gratuito Café da manhã gratuito (a partir das 6:00H) Estacionamento gratuito Ar condicionado Ideal para 
crianças Proibido fumar 
 
 
 

❖ As três opções de hotéis ficam a 23km de distância até a Fazenda da Paciência. 
 

https://www.google.com.br/search?q=hotel+olivier+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NCwqq6jKKyrRks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sB1Drx9i8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiNoKTex-jVAhXIHpAKHYiiCTEQ6BMIqwEwDw
https://www.google.com.br/search?q=hotel+olivier+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwiNoKTex-jVAhXIHpAKHYiiCTEQ6BMIrgEwEA
https://www.google.com.br/search?q=hotel+olivier+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NCwqq6jKKyrRks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sB1Drx9i8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiNoKTex-jVAhXIHpAKHYiiCTEQ6BMIqwEwDw
https://www.google.com.br/search?q=hotel+olivier+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwiNoKTex-jVAhXIHpAKHYiiCTEQ6BMIrgEwEA
javascript:void(0)
https://www.google.com.br/search?q=hotel+condessa+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2KojPNkmx0JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAVG9mdwwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiz--mPyOjVAhULhJAKHVI1ALIQ6BMItQEwEw
https://www.google.com.br/search?q=hotel+condessa+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwiz--mPyOjVAhULhJAKHVI1ALIQ6BMIuAEwFA
javascript:void(0)
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II ETAPA DO RANKING 2017 DE ENDURO EQUESTRE DO RIO DE JANEIRO 
 

Fazenda da Paciência – Três Rios – RJ – 16/09/2017 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL 
(Não deixe nenhum dado sem preencher) 

Marque sua categoria com um X na coluna da esquerda 
 

 Adulto 

ABERTA Raças Brasileiras  Jovem 

 Mirim 

 Adulto 

ABERTA Velocidade Controlada  Jovem 

 Mirim 

 Adulto 

GRADUADO Velocidade Controlada  Jovem 

 Mirim 

 Adulto 
CURTA 
60 KM 

Velocidade Livre 

 Jovem 

 Mirim 

 Adulto 

80 KM  Jovem 

 Mirim 
 

CAVALEIRO  INFORME SUA FEDERAÇÃO DE ORIGEM: FEERJ (               ) Outra (               ) 
 
NOME:            DATA NASC:       _______. 
 
ENDEREÇO COMPLETO:                                                                      _______________. 
 
IDENTIDADE:      CPF:     EMAIL:  ___________ _____     TELEFONE:_____________. 
 
CAVALO 
 
NOME:      DATA NASC:          RAÇA:__________________________________. 
 
REGISTRO:   PASSAPORTE CBH Nº:   SEXO:                  PELAGEM:   ________. 
 
PROPRIETÁRIO DO CAVALO 
 
NOME:             TEL:      . 
 
ENDEREÇO COMPLETO:                           ________________________. 

 
RESERVA DE BAIA: SIM (    ) NÃO (     ) 
 

TERMO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
Declaro para os devidos fins de direito que ao inscrever-me, ou ao meu(a) filho(a) menor, para esta prova do dia 16 de setembro de 2017, sou 
conhecedor de todas as regras e regulamentos da FEERJ - Federação Eqüestre do Estado do Rio de Janeiro e da CBH - Confederação Brasileira 
de Hipismo, comprometendo-me a respeitá-las e aceitá-las. Outrossim, neste ato, estou cedendo a minha imagem, por qualquer meio ou processo 
e as decorrentes do espetáculo desportivo, sem qualquer custo ou ônus, podendo os cessionários se utilizar das mesmas de forma ética, lícita e 
com finalidades desportivas. Declaro ainda, que por ser atividade de risco, estou ciente que devo ser portador de uma apólice de Seguro de Acidentes 
Pessoais, Assistência Médica e também as inerentes à minha montaria, sendo que na ausência, ficam isentos os promotores CBH e FEERJ, de 
quaisquer responsabilidades por acidentes que venham ocorrer antes, durante ou depois da competição. 
 
Rio de Janeiro,    _____    de  ________________  de  2017,   Cavaleiro e/ou Responsável: ______________________________________ 
 

Assinatura:__________________________________________________ 
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II ETAPA DO RANKING 2017 DE ENDURO EQUESTRE DO RIO DE JANEIRO 
 

Fazenda da Paciência – Três Rios – RJ – 16/09/2017 
 

                                               Torneio Inter Equipes 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO DE EQUIPE 

 
EQUIPE: 
 
NOME:             
 
RESPONSÁVEL:            
 
 

CAVALEIRO CAVALO CATEGORIA (DE ACORDO COM TABELA 
ABAIXO) 

   
   
   
   

(No mínimo 2 e no máximo 4 conjuntos) 
 
 
CATEGORIAS: 
 
 

Aberta – Raças Brasileiras – Adulto, Jovem e Mirim 

Aberta (Vel. Controlada) – Adulto, Jovem e Mirim 

Graduado (Vel. Controlada) – Adulto, Jovem e Mirim 

CEE Curta (Vel. Livre) – Adulto, Y. Rider e Mirim 

CEE 1* (Vel. Livre) – Adulto, Y. Rider e Mirim 

 
 
 
 

OBSERVAÇÕES 
As Equipes serão compostas de conjuntos só de Velocidade Controlada ou só de Velocidade Livre. 
Só serão aceitas inscrições de equipes compostas por no mínimo 2 e no máximo 4 conjuntos, obrigatoriamente 
inscritos através da Ficha de Inscrição Individual. 
Demais condições, de acordo com o regulamento do Torneio Inter Equipes da FEERJ em vigor. 
ATENÇÃO: Caso queira concorrer ao troféu anual por equipe, atente para que sua equipe seja a mesma durante 
todo o ano (composta pelos mesmos cavaleiros), conforme o Regulamento. 
 

Rio de Janeiro,  ___ de setembro de 2017 
 

......................................................................... 
RESPONSÁVEL PELA EQUIPE 

 


