ESTE DOCUMENTO CONTÉM:
Questionário de avaliação de riscos OMS no contexto do COVID-19;
Guia de Retomada do Hipismo no Estado do Rio de Janeiro;
Comunicação Veterinária – Vacinação;
Programação Técnica – VI Etapa Ranking de Escolas FEERJ 2021 – HP;
Atualizado em 20 de Outubro de 2021.
Dada a atual situação da COVID-19, observe que a aprovação do programa pela
FEERJ não deve ser tomada como garantia absoluta de que o evento definitivamente
será realizado. A decisão de realização do evento deve ser tomada pelo Comitê
Organizador e pela Federação Estadual em estreita consulta com as autoridades de
Saúde Pública Estadual e Municipal. É de responsabilidade de cada participante
verificar o status do evento.

GUIA PARA RETOMADA DO HIPISMO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
OBJETIVO

Vivemos uma situação totalmente atípica em que nós humanos precisamos ser submetidos à
quarentena, isolamento social e regras rigorosas de biossegurança devido à pandemia
provocada pelo COVID-19.
Nossa preocupação para o retorno da realização das competições é justamente a
possibilidade de igualdade de disputa a todos os atletas participantes, independente da
região, padronizando as regras de segurança necessárias para a proteção de nossos atletas
e do nosso esporte como um todo de forma gradativa, consciente e responsável, pois nosso
esporte exige treinos regulares, para o cavaleiro melhorar seu desempenho e também para
o cavalo evoluir, afinal, ele também é um atleta.
Visando proteger a saúde da comunidade equestre e o bem estar dos animais a FEERJ ,
alinhada com as necessidades dos Atletas, Oficiais de Eventos, Treinadores e todos os
envolvidos no meio hípico, elaborou este guia para auxiliar as Entidades Filiadas, os
Comitês Organizadores (CO) a organizar os treinamentos e competições, limitando o risco
da transmissão e disseminação do COVID-19, conforme recomendações e protocolos
elaborados pelas autoridades competentes tais como: Organização Mundial da Saúde
(OMS), Órgãos de Saúde Pública Brasileira e do Estado do Rio de Janeiro e pela Federação
Equestre Internacional (FEI).
Este Guia de Retomada do Hipismo no Estado do Rio de Janeiro entra em vigor na data de
sua publicação e assim permanecerá até o fim da crise sanitária do COVID 19 ou a
flexibilização dos protocolos de segurança atuais pelas autoridades nacionais ou
internacionais competentes, momento em que as regras aqui estabelecidas poderão ser
alteradas para se adequar à nova realidade.
A referência a este Guia deverá constar em todos os programas de eventos e ações a serem
realizadas e/ou fiscalizadas pela Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro e
Entidades Filiadas, dando publicidade às partes interessadas por todos os meios de
comunicação disponíveis.

PROVAS OFICIAIS

As provas da FEERJ seguirão o Regulamento Geral de Concursos e Competições e o
Calendário Oficial. Todos os torneios oficiais deverão seguir as regras descritas nesse
Guia.
Todo torneio oficializado deverá ter um fiscal, que será disponibilizado pelo
organizador, para garantir o cumprimento das regras de segurança da saúde pública
local.
PESSOAS

Como condição de sua presença no local do evento, todas as pessoas presentes ao
local da prática esportiva ou em um evento estão vinculadas às medidas
implementadas nesta Guia e pela CO ou Entidade de Prática. Isso inclui participantes,
Membros do CO e seus funcionários/voluntários, funcionários das entidades
envolvidas, oficiais do evento, prestadores de serviços, acompanhantes e
público/espectadores.
PÚBLICO EXTERNO
A permanência no local deverá ser apenas durante a apresentação, respeitando as
normas de distanciamento social e as regras básicas para conter a disseminação do
vírus durante as competições:
Utilização de materiais de segurança - (EPI’s);
Higienização pessoal;
Permitir o controle de temperatura;
No local do evento somente poderão adentrar atletas inscritos, sem acompanhantes,
exceto menores que deverão estar acompanhados de responsáveis legais.

GRUPO DE RISCO

Recomendamos que as pessoas que fazem parte do grupo de risco para Covid-19
não tenha acesso ao evento. Pessoas do grupo de risco que adentrarem ao evento
deverão seguir todas as recomendações exigidas.
Essa recomendação estende-se a competidores, treinadores, criadores,
proprietários e prestadores de serviço.
RESPONSABILIDADE DA COMISSÃO ORGANIZADORA

Comunicar todos os requisitos de distanciamento social e de higiene nas áreas de pessoal,
estabulagem, áreas comuns e em todos os pontos de acesso ao local.
Indicar claramente os números de emergência do COVID-19.
Garantir que as instalações, especialmente de banheiros, sejam regularmente limpas, com
limitação de acesso.
Ter à disposição de todos os envolvidos: água, sabão e álcool gel em quantidade
adequada, em locais estratégicos, para uso das pessoas presentes no evento.
Local deverá ser sanitizado imediatamente, com solução desinfetante, após a saída dos
convidados para que esteja higienizado e seguro para receber a próxima família.
Manter informado sobre as medidas do Evento COVID-19 a todos os prestadores de
serviços, além de detalhes relevantes relacionados à sua atividade no Evento.
Garantir que todo o pessoal-chave conheça e compreenda os detalhes das medidas do
COVID-19 em vigor no evento.
Proibir confraternizações nas dependências do local do evento.
Seguir as obrigações regulamentares constantes no Regulamento do Ranking da FEERJ
2021.

RECOMENDAÇÕES DIVERSAS
Recomenda-se que pessoas doentes ou que foram expostas ao Covid-19 não tenham contato com
os animais e deleguem os cuidados e treinamentos dos mesmos a terceiros.
Antes de sair de casa, se possível, cheque sua temperatura com um termômetro. Caso esteja acima
de 37.5º C, não saia.
Quando chegar a um local de treinamento ou competição, aceite que sua temperatura seja checada.
Use a máscara facial sempre a pé, inclusive, recomenda-se não utilizar quando estiver montando.
Esteja com a máscara sempre junto de você.
Procure treinar obedecendo o distanciamento lateral de 1,5 metro entre seu cavalo e o outro.
Se optar por treinar acompanhado, não se reúna com grupos maiores que 4 pessoas, e sempre
mantenha a distância.
Quando desmontado mantenha a distância de 1,5 metros das demais pessoas mesmo que seja da
mesma família ou amigos.
Lave as mãos com água e sabão sempre que possível.
Durante o treinamento/competição, procure manter as mãos higienizadas e evite leva-las ao rosto.
Lave as mãos imediatamente caso tenha tocado olhos, nariz ou a boca.
Evite tocar superfícies desnecessariamente.
Após o treinamento/competição limpe os seus equipamentos de segurança. Em seguida, higienize as
mãos.
Procure carregar apenas os objetos essenciais. Tudo deverá ser higienizado na volta, inclusive a sua
bota, capacete e o celular.
Na rua, a higiene das mãos é fundamental. Carregue um frasco de álcool em gel e higienize as mãos
com frequência.
Lembre-se de sua saúde e segurança, assim como de todos os que estão ao seu redor.

SANÇÕES
Qualquer pessoa que se recusar a cumprir as medidas expostas nesse GUIA poderá ser solicitada a
deixar o local.
A FEERJ pode, a seu exclusivo critério, sancionar e/ou abrir um processo disciplinar contra uma
pessoa ou pessoas ou C.O. ou Entidade de Prática Esportiva por qualquer violação deste GUIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
www.cbh.org.br – CB Hipismo Brasil – Rio de Janeiro – 13 de abril de 2021.

COMUNICADO
A Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro vem por meio deste
comunicar que, em virtude da ocorrência recente na Europa com várias mortes
decorrentes da Rinopneumonite Eqüina (com quadro neurológico), informamos
que a partir desta data, todos os Eqüinos que adentrarem em nossas
dependências, serão obrigados a apresentar atestado de vacina
para esta enfermidade (Rinopneumonia), bem como em todos os eventos
Hípicos.
Quaisquer dúvidas estamos à disposição.

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2021.
Diretoria Veterinária da FEERJ
Dr. ALCEU CARDOSO
Méd. Veterinário – CRMV-RJ 2609
Dr. MARCO VINÍCIO CEPPAS DE CARVALHO
Méd. Veterinário- CRMV- RJ 6756

CSE - VI ETAPA RANKING DE ESCOLAS
FEERJ 2021
HARAS PÉGASUS, 13 DE NOVEMBRO DE 2021.
www.haraspegasus.com.br

Escola Iniciante- Escola Preliminar- Escola Intermediária- Escola Preparatória e Aberta de
1,00m,1,10m,1,20m (Cavaleiros/Amazonas e Cavalos devidamente registrados)

OBRIGATÓRIO O USO DO COLETE TORÁCICO

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 Tipo do Evento: CSE- Concurso de Salto Estadual
1.2 Local: Haras Pégasus
Estrada dos Bandeirantes 24845, Vargem Grande
CEP 22785-570 - RJ
Tel. (21) 2428-1228 - www.haraspegasus.com.br
1.3 Supervisão e Organização FEERJ
1.4 Apoio HP
1.5 Presidentes de Honra: Sra.Alejandra M° Fernandez Neto, Pres. FEERJ
Sra. Paula Azevedo Cavalcanti, Pres.HP
1.6 Diretor de Escolas FEERJ: Sr. Francisco Gomes de Castro
1.7 Diretoria Técnica FEERJ: Sr. Paulo Figueira de Mello

2. CONDIÇÕES GERAIS

2.1 JULGAMENTO Prioritariamente pelo Regulamento do Ranking de Escolas FEERJ- 2021,
Regulamento de Salto CBH, Regulamento Geral CBH, Regulamento do CBS e Regulamento
Veterinário CBH vigentes.

3. OFICIAIS

3.1 Júri de Campo Presidente –Sr. Marcio Terreso
3.2 Membros – Sra. Isabella Nothaft
3.3 Comissário de Paddock – Sr. Reinaldo Messias
3.4 Desenhador de Percurso - Sr. Rafael Ferrarez
3.5 Cerimonial A cargo da FEERJ

3.6 *Veterinário Responsável- Dr. Marco Vinicius de Carvalho

3.7 *Ferrador- A cargo da FEERJ
3.8 Cronometragem – Invescar
3.9 *Serviços Médicos- A cargo da FEERJ
3.10 *Secretaria do concurso- A cargo da FEERJ
(*) Atendimento permanente durante a realização do concurso, ficando qualquer custo por conta
dos interessados.

www.feerj.org

4. PARTICIPAÇÃO

4.1 Concorrentes: Poderão participar Cavaleiros, Amazonas e Cavalos DEVIDAMENTE
REGISTRADOS na FEERJ no ano de 2021, ou com registro, do ano de 2020 ainda dentro da
validade e representantes das entidades militares.
4.2 Uniforme: COMPLETO, OBRIGATÓRIO O USO DO COLETE TORÁCICO, CONFORME A
REGULAMENTAÇÃO DO RANKING FEERJ 2021.
4.3 Cavalos: Os passaportes serão OBRIGATORIAMENTE entregues á equipe Veterinária oficial
do concurso, todos de acordo com as diretrizes da CBH. Será exigido o Exame de AIE e Mormo
com resultado negativo, vacinação contra Raiva, Tétano, Encefalomielite, Rinopneumonite e
Influenza Equina, todos dentro do prazo de validade.
4.4 Os Cavaleiros e Amazonas registrados em Escolas, poderão participar da Prova Aberta de
1,00m sem o registro do Cavalo e do Cavaleiro no Salto, respeitando sempre o regulamento,
quanto ao numero de participações do cavalo e do cavaleiro.
4.5 Cada Instrutor cadastrado terá direito a duas participações a treino, em qualquer altura, sem
registro de Cavaleiro, com isenção de pagamento das suas inscrições.
4.6 O Cavalo não poderá participar a treino, antes da participação de um concorrente que está
disputando uma categoria do Ranking.

5. ENTRADA E SAÍDA DOS ANIMAIS

5.1 SERÁ EXIGIDO exame de AIE, MORMO, com resultado negativo dentro do prazo de validade
GTA PARA ENTRADA E SAÍDA DOS ANIMAIS.
5.2 Entrada dos animais e Saída dos animais 13 de Novembro 2021.
5.3 Entrada dos animais a partir das 04:00 horas da manhã.

6. INSCRIÇÕES

6.1 As inscrições deverão ser realizadas on-line pelo site; www.feerj.org
Confirmação de pagamento até o dia 10 de Novembro de 2021- quarta-feira, as 16:00 horas!
6.2 O concorrente deverá enviar o comprovante de depósito informando as inscrições para o
e-mail, feerj@feerj.com.br até a data limite acima citada.

DADOS PARA PAGAMENTO
BANCOITAÚ: 341
AGÊNCIA: 6138
CONTA CORRENTE: 14280-4 CNPJ:29.533.262/0001-01
FAVORECIDO: FEERJ, sob pena de não concretização das inscrições. O concorrente deverá levar o
comprovante de quitação do pagamento ao evento para uma possível comprovação.

www.feerj.org

7. TAXAS

Participação:
Categoria de Escolas-R$ 150,00
Aberta- 1,00m,1,10m e 1,20m - R$ 150,00
Treino - (0,40m, 0,60m, 0,80m e 0,90m) R$ 80,00

8. PREMIAÇÃO POR PROVA

Categoria de Escolas- Troféu para o vencedor, Medalhas até o 6° e Escarapelas até o 10° lugar.
Aberta- Troféu para o vencedor, Medalhas e Escarapelas até o 3°lugar.
Instrutores e Tratadores: Medalha para o campeão de cada prova de escolas.

9. CASOS OMISSOS

Serão julgados e resolvidos pela Comissão Organizador.
10. PROGRAMAÇÃO TÉCNICA

9:30h: Prova nº 01 – Esc. INICIANTE, 0,40m x 0,60m, 1 percurso com Faixa de Tempo e Tempo Ideal, Tab. A,
Art.238.5.2.2.3 Vel.: 300m/min.
OBS. MESMO RECONHECIMENTO PARA AS PROVAS Nº 01 E 02 (0,40m e 0,60 m)
A seguir: Prova nº 02 – Esc. PRELIMINAR, 0,60m x 0,80m, 1 percurso com Faixa de Tempo e Tempo Ideal, Tab. A,
Art. 238.5.2.2.3 – Vel.: 325m / min.
OBS. MESMO RECONHECIMENTO PARA AS PROVAS Nº 01 e 02 (0,40m e 0,60 m)
A seguir: Prova nº 03 – Esc. INTERMEDIÁRIA, 0,80m x 0,90m, 1 Percurso com Faixa de Tempo e Tempo Ideal. Tab.
A, Art. 238.5.2.2.3. – Vel.: 350m / min.
OBS. MESMO RECONHECIMENTO PARA AS PROVAS Nº 03, 04 e 05 (0,80m, 0,90m e 1.00m).
A seguir: Prova nº 04 – Esc. PREPARATÓRIA, 0,90m x 1,00m, 1 Percurso com Faixa de Tempo e Tempo Ideal. Tab. A,
Art. 238.5.2.2.3 - Vel.: 350m / min.
OBS. MESMO RECONHECIMENTO PARA AS PROVAS Nº 03, 04 e 05 (0,80m, 0,90m e 1.00m)
A seguir: Prova nº 05, - ABERTA - 1,00m x 1,20m - 1 Percurso com Faixa de Tempo e Tempo Ideal Tab. A, Art.
238.5.2.2.3 - Vel.: 350m / min.
OBS. MESMO RECONHECIMENTO PARA AS PROVAS Nº 03, 04 e 05 ( 0,80m, 0,90m e 1.00m).
A seguir: Prova nº 06,- ABERTA - 1,10x 1,30m- Art. 238.2.1- Cronômetro/ Vel. 350m/min.
OBS: MESMO RECONHECIMENTO PARA AS PROVAS N° 06 E 07
A seguir Prova n° 07,- ABERTA- 1,20 x 1,40- Art. 238.2.1- Cronômetro/ Vel. 350m/min.
OBS: MESMO RECONHECIMENTO PARA AS PROVAS N° 06 E 07
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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.
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