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CONCURSO DE SALTO ESTADUAL – SGTO ALMEIDA 2014 

 
1. INFORMAÇÕES GERAIS 
1.1 – A FEERJ e o Floresta Country Club convidam cavaleiros e amazonas para o Concurso de Salto 
Estadual em homenagem ao Sgto. Almeida, a realizar-se no dia 18 de outubro de 2014. 
1.2 – Local: Vila Hípica Floresta Country Club – Estrada do Bougainville, 442 – Jacarepaguá – RJ. 
1.3 – Supervisão e Organização: FEERJ e Floresta Country Club. 
1.4 – Presidente de Honra: Frederico Cabral – Presidente do Floresta Country Club. 
1.5 – Diretor do Concurso: Beatriz Susini. 
 
2. CONDIÇÕES GERAIS 
2.1 – JULGAMENTO – Regulamento de Salto CBH – edição 2014, Regulamento Geral CBH – edição 
2014, Regulamento Veterinário CBH – edição 2014 e Regulamento do Ranking FEERJ. 
 
3. OFICIAIS 
3.1 – Júri de Campo: Presidente – Leonam Ferrarez JR 
          Membros – Sandra Cabral e Vera Oliveira 
3.2 – Desenhador de Percursos: Luiz Guaracy 
3.3 – Comissário: José Bento Rodrigues 
3.4 – Veterinário Responsável: Dr. Frederico Guilherme 
3.5 – Ferrador: Gilmar dos Santos da Costa 
3.6 – Médico: a cargo da FEERJ 
3.7 – Ambulância: a cargo da FEERJ 
 
4. PARTICIPAÇÃO 
4.1 - Concorrentes: Poderão participar cavaleiros, amazonas registrados na FEERJ em suas 
respectivas categorias. 
4.2 - Cavalos: será exigido o Exame de A.I.E. e Exame de Mormo dentro do prazo de validade, GTA 
para entrada e saída dos animais no FCC, além dos atestados de vacinação contra Tétano, 
Encefalomielite e Influenza Equina, todos dentro do prazo de validade. (só serão aceito os 
originais). Código do FLORESTA para emissão de GTA: nº 541  
 
5. ENTRADA E SAÍDA DOS ANIMAIS 
5.1 – Entrada: A partir das 06 horas do dia 18 de outubro de 2014. 
5.2 – Saída: Logo após o término da competição. 
 
6. INSCRIÇÕES 
As inscrições Online www.feerj.com.br - até às 17h do dia 14 de outubro de 2014.                       
Obs.: Serão aceitas inscrições a título de treinamento, mediante pagamento de 50% (cinquenta 
por cento) do valor das inscrições, sem direito à premiação. 
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6.1 –TAXAS: R$ 130,00 por conjunto em todas as provas. 
6.2 – RECURSOS: Em caso de recurso, deve-se produzir um documento por escrito e efetuar o 
pagamento equivalente ao dobro do valor da inscrição da respectiva série. 
 
7. PREMIAÇÃO DE PISTA 
7.1 – Troféu para o 1° lugar de cada categoria nas provas de 1,00m e 1,10m e para o 1º lugar nas 
categorias agrupadas nas provas de 1,20m e 1,30m. 
7.2 – Medalhas até o 3° lugar por categoria nas provas de 1,00m e 1,10m e até o 3º lugar para as 
categorias agrupadas nas provas de 1,20m e 1,30m. 
7.3 – Escarapelas até o 6° lugar por categoria nas provas de 1,00m, 1,10m e até o 6º lugar para as 
categorias agrupadas nas provas de 1,20m e 1,30m. 
 
8. PREMIAÇÃO EXTRA 
8.1 – Prêmios oferecidos pelos patrocinadores até o 4º lugar para as categorias agrupadas nas 
provas de 1,00m e 1,10m e até o 2º lugar para as categorias agrupadas nas provas de 1,20m e 
1,30m.  
 
9. PRESCRIÇÕES DIVERSAS: 
 Os casos omissos serão definidos pela comissão Organizadora. 
 
10. PROGRAMAÇÃO TÉCNICA 
•Reconhecimento. 9:00h  

• Início: 09:30h: Prova nº 01 – 1,00m – Jovem Cavaleiro B, Amador B, Cavalos Novos de 4 anos, 

Mini Mirim – Faixa de tempo e tempo ideal – Art. 238.6.2.3 – Tab. “A” - Vel.: 325m/min.  

•A seguir: Prova nº 02 – 1,10m - Jovem Cavaleiro A, Amador A, Cavalos Novos 5 anos, Pré Mirim - 

ao cronômetro – Art. 238.2.1 – Tab. “A” - Vel.: 350m/min.  

•A seguir: Prova nº 03 – 1,20m – Categorias agrupadas (Jovem Cavaleiro, Amador, Cavalos Novos 

6 anos, Mirim) - 1 desempate ao cronômetro – Art. 238.2.2- Tab. “A” Vel.: 350m/min. 

•A seguir: Prova nº 04 – 1,30m – Categorias agrupadas (Jovem Cavaleiro Top, Amador Top, 

Cavalos Novos 7 anos, Pré Junior) - 1 desempate ao cronômetro – Art. 238.2.2- Tab. “A” Vel.: 

350m/min. 

 

 

 

 

 

                                          

CÓDIGO DE CONDUTA DA “FEI” 
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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 têm 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 têm 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 tem 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. 
 

mailto:administracao@florestacountryclub.com.br
http://www.florestacountryclub.com.br/

