
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

XIV CAMPEONATO ESTADUAL DE ENDURO EQUESTRE DO RIO DE JANEIRO 
3ª ETAPA do RANKING 2013 DE ENDURO EQUESTRE DO RIO DE JANEIRO 

Posse – Petrópolis / RJ 
03/008/2013 

 
 
 

Programação 
 

 
Data:  De 02 a 03 de agosto de 2013 
Local: Estância Clementina – Brejal - Posse - Petrópolis/RJ – Estrada do Xingu, s/n. 
 
Comissão Organizadora: 
Presidente: RODOLPHO LUIZ FIGUEIRA DE MELLO, Presidente da FEERJ 
Membros: NEWTON LINS FILHO, Diretor de Enduro da FEERJ, CARLOS VALENÇA & IVONN ARGIMÓN, 
Vice Diretores de Enduro da FEERJ  
Staff de Apoio: Ivonn Argimón e Maura Saliba - Equipe da Estância Clementina 
 
Apoio: 
Prefeitura Municipal de Petrópolis/RJ 
 
Oficiais de Prova: 
Presidente do Juri: Juan Llerena 
Membro do Juri: Salim Lahud Neto 
Delegado Técnico: Ivonn Argimon 
 
Equipe Veterinária: 
Veterinário Chefe: Dr. Paulo Fasano (CBH-FEI) 
Membros: Dr. Leonardo Lemgruber (CBH), Dra. Erica Roier (CBH) e mais um veterinário a cargo do IEB 
Veterinário de tratamento: Dra. Erica Roier (CBH) 
 
Ambulância e Médico da Prova: a cargo da Prefeitura de Petrópolis 
 
Trilheiro: Sr. Paulo Ricardo Barbeiro (Cadão) 
 
Cronometragem: SKA Cronometragem 
 
Ferrageamento: Ricardo e Vadinho 
 
Categorias e Parâmetros Técnicos: Quilometragens sujeitas a alterações por ocasião da marcação das 
trilhas. 
 

Modalidade Categoria Chancela 

Velocidade Controlada Aberta - Adulto e Jovem  FEERJ 

Velocidade Controlada Graduado - Adulto e Jovem  FEERJ 

Velocidade Livre CEE Curta – Adulto, Young Rider e Mirim FEERJ 

Velocidade Livre CEN 1* – Adulto e Young Rider   FEERJ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Categoria Qtd 
de 

Anéis 

Quilometragem Prevista dos 
Anéis (*) e Tempo de 
Descanso Obrigatório  

Km 
Total  

Batimento e 
Tempo Máximo 
p/ Entrada no(s) 

Vet Check(s) 
Intermediário(s) 

Batimento e 
Tempo Máximo 
p/ Entrada no 

Vet Check 
Final 

Velocidades 
Limites 

Aberta  1 21,5km (Vermelho) 21,5 --- 64 bpm 
20 minutos 

Mín: 08 km/h 
Máx: 10 km/h 

Graduado 2 24,5km (Amarelo) (40’) + 
15,5km (Azul) 

40,0 64 bpm 
20 minutos 

64 bpm 
20 minutos 

Mín: 08 km/h 
Máx: 12 km/h 

CEE Curta 3 24,5km (Amarelo) (40’) + 
15,5km (Azul) (40’) + 21,5km 
(Vermelho) 

61,5 64 bpm 
20 minutos 

64 bpm 
20 minutos 

Mín: 12 km/h 

CEN 1* 4 24,5km (Amarelo) (40’) + 
21,5km (Vermelho) (40’) + 
15,5km (Azul) (40’) + 21,5km 
(Vermelho) 

83,0 64 bpm 
20 minutos 

64 bpm 
30 minutos 

Mín: 12 km/h 

 

Cores das Trilhas 

Anel (Km) Cor 

24,5 Amarelo 

21,5 Vermelho 

15,5 Azul 

 
Atenção: Haverá exame anti-dopping para a categoria CEN 1*. 
A categoria Mirim está condicionada a confirmação de no mínimo 3 conjuntos inscritos. Caso contrário, os 
interessados estarão autorizados a concorrer na categoria young rider.  
 
OBS: Todas as provas de Velocidade Livre se encerram na linha de chegada. Não haverá fechamento de 
Vet Check nos anéis intermediários. O Vet Check final fechará no tempo 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 e será divulgado pela organização da prova na planilha 
de tempos a ser distribuída. 
Poderão ocorrer pequenas variações nas distâncias dos anéis previamente locados, em função de motivos 
de força maior.  
No caso de qualquer alteração, elas serão ressalvadas durante o briefing da prova. É responsabilidade do 
cavaleiro comparecer ao briefing e receber as informações. 
 
 Horários de Largada: 
Todas as categorias da prova serão disputadas no dia 03/08/2013 (sábado). 
 

Categorias Horários de Largada 

Velocidade Controlada Aberta – Adulto e Jovem A partir das 10:00 hs. 

Velocidade Controlada Graduado - Adulto e Jovem A partir das 9:30 hs. 

CEE Curta (Vel. Livre) – Adulto e Young Rider e Mirim 9:00 hs. 

CEN 1* (Vel. Livre) – Adulto e Young Rider 8:00 hs. 

 
Inscrições: 
A inscrição de cada conjunto deverá ser feita através da Ficha de Inscrição Individual e do depósito 
correspondente ao valor da categoria. A data limite para inscrições é 26/07/2013 (sexta-feira) inclusive. 
Após esta data os valores serão acrescidos de multa de 20%. Os valores das inscrições constam da tabela 
abaixo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Os depósitos dos valores deverão ser efetuados no Bco. Bradesco (237), Agência: 2779-0, C/C: 005756-8, 
em nome de Maria Vitória Liberal Lins, CPF: 013.615.617-77. 
 
Todas as Fichas de Inscrição e os comprovantes de depósitos em c/c deverão ser remetidos para o e-mail 

drangel@delbabaiana.com.br, aos cuidados de Denise Rangel, Tels: (0xx21) 2249-1383 / 2249-2442 / 
7963-5604, até o prazo limite de 26/07/2013 (sexta-feira). Solicita-se que façam contato por telefone a fim 
de confirmar o recebimento de suas inscrições enviadas por e-mail (temporáriamente não poderão ser 
recebidas por fax). Os comprovantes de depósito de inscrição deverão estar disponíveis com os 
competidores para a entrega dos coletes de prova. 
 
As inscrições de equipes para o Torneio Inter Equipes são gratuitas e deverão ser feitas através da Ficha 
de Inscrição de Equipes. 
 
Baias: 
O aluguel de baia é facultativo. O valor de locação de baia é de R$ 150,00 e não está incluído no valor da 
inscrição. As baias serão distribuídas na ordem de inscrições. O depósito relativo ao aluguel de baia 
deverá ser efetuado junto com a inscrição. Serragem por conta do competidor. À venda no local. 
Atenção: Reservem suas baias com antecedência com a Denise Rangel, pois teremos que trabalhar 
somente com as 10 baias permanentes disponíveis, para as primeiras reservas, no local da prova.  
 
Briefing: 
No local em 02/08/2013 (sexta-feira) às 18:00hs para a Vel. Livre e no dia 03/08/2013 (sábado) às 08:00hs 
para a Vel. Controlada. 
 
Best Condition:  Não haverá Best Condition 
 
Premiação:  
No local após o término da prova. 
Os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados com troféu, 4º e 5º colocados de cada 
categoria serão premiados com medalha, sendo que todos os cinco primeiros colocados receberão 
escarapelas. Serão premiados com escarapela e medalhas todos os demais cavaleiros de velocidade livre 
que completarem a prova. As equipes vencedoras dos Torneios Inter Equipes de Velocidade Controlada e 
Velocidade Livre serão premiadas com troféu. 
 
Recepção de Animais e Inspeção Veterinária: 
Os animais poderão chegar para a prova a partir do dia 02/08/2013 (sexta-feira). 
A inspeção veterinária da prova ocorrerá para todas as categorias no dia 02/08/2013 após 14:00 hs. e no 
dia 03/08/2013 a partir das 06:00 hs. 
 
Regulamentos: 
A modalidade de Velocidade Controlada será regida pelo Regulamento de Velocidade Controlada da 

FEERJ, disponível para download no site da FEERJ (www.feerj.com.br).  
A modalidade de Velocidade Livre será regida pelo Regulamento da CBH. 
O Torneio Inter Equipes será regido por Regulamento específico da FEERJ, disponível para download no 
site acima. 
 

Categoria Valor da Inscrição (R$) 

Velocidade Controlada Aberta – Adulto e Jovem 120,00 

Velocidade Controlada Graduado - Adulto e Jovem 180,00 

CEE Curta (Vel. Livre) – Adulto e Young Rider e Mirim 250,00 

CEN 1* (Vel. Livre) – Adulto e Young Rider 350,00 

  

mailto:drangel@delbabaiana.com.br
http://www.feerj.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 
 
AVISOS IMPORTANTES: 
 
1) Teremos à disposição dos cavaleiros medicamentos veterinários cedidos em consignação. Os 
responsáveis pelos animais que forem a tratamento terão que pagar pelos remédios utilizados. 
 
2) Para credenciamento de cavalos e cavaleiros inscritos nas categoria de velocidade livre visando o 
credenciamento FEI para a categoria CEI 1*, a velocidade máxima permitida é de 16 km/hora 
exclusivamente de tempo de trilha, isto é, sem levar em consideração os períodos de descanso. 
 
3) O recinto da prova dispõe de local de alimentação servindo quentinhas e lanches, além da venda de 
gelo. 

 
4) Itens Obrigatórios: 

 Capacete 

 Uso de calçado com salto ou estribo protetor. 

 Passaporte sem selo para os cavalos inscritos na prova CEN 1* - 80km 

 Exame negativo de AIE com resenha completa e correta (para todos os cavalos, sob risco de 
não poder ingressar no local da prova). 

 Exame negativo de Mormo para todos os cavalos, independente de procedência. 

 Atestado de Vacinação para todos os cavalos: influenza/tétano/encefalomielite/raiva, emitido 
pelo veterinário do animal com data inferior a até 30 dias da data de solicitação do GTA. 

 Atestado de Sanidade para todos os cavalos: emitido pelo veterinário do animal, declarando 
que o animal está bem e que não apresentou sintomatologia clinica de qualquer doença 
infecto contagiosa nos últimos 30 dias e que provém de estabelecimento isento nos últimos 
30 dias. 

 O peso mínimo para as provas de Velocidade Livre Adulto é de 75 kg com sela. 
 

5) IDADE MÍNIMA DE CAVALOS (Comprovação através de documento do cavalo ou atestado de veterinário) 

Velocidade Controlada: 4 anos  
Velocidade Livre Curta: 5 anos  
Velocidade Livre 1*: 5 anos  
 

6) Endereço para GTA: Estância Clementina – Estrada do Xingu  S/N - Brejal – Posse - 5º distrito de 

Petrópolis/RJ – CNPJ: 05.277.169/0001-07 – Código do evento: 321 

 
7) Pousadas próximas:  
 

a. Pousada e Restaurante Provence (falar com Magda) – (fica a 4 km do Haras) - (24) 2259-3117; (24) 
2259-2044; www.provence.com.br 

 
b. Pousada Alamanda – (24) 2259-1217; 

 
c. Bed and Breakfast (Posse) (falar com Ricardo) – (24) 8835-3840; (24) 8808-6038; 

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

http://www.provence.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Agenda do Evento 
 

 
02/08/2013 - Sexta-Feira 

14:00hs às 17:30hs – Exame veterinário 
14:00hs às 17:30hs – Pesagem 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
03/08/2013 - Sábado 

07:00h – Briefing da Velocidade Livre 
08:00h - Largada da prova de Vel. Livre 1* 
08:30h - Briefing da Velocidade Controlada 
09:00h – Largada da prova de Vel. Livre Curta 
09:30h – Largada da prova de Vel. Controlada 
Graduado. 
10:00h – Largada da prova de Vel. Controlada 
Aberta. 
20:00h – Premiação Geral do Evento.

 


