
                    

                   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

CAMPEONATO DE ENDURO EQUESTRE DO RIO DE JANEIRO - 2021 

2ª ETAPA - Estância Clementina - Petrópolis / RJ 

 

11 de Dezembro de 2021 

 

Velocidade Livre    -    Velocidade Controlada    -    Cavalgada 
 
COMISSÃO ORGANIZADORA 

• Presidente do Evento: Ricardo Monteiro 

• Presidente de Honra: Alejandra Fernandez 
• Diretora de Prova: Alessandra Ribeiro Lucena 

• Secretária: Silvana Stankievicz 
CHANCELA DA COMPETIÇÃO 

• Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro (FEERJ) 
JÚRI DE CAMPO 

• Vanda Balassa 

INSCRIÇÕES 
• Guilherme Almeida – Sistema provaequestre 

CRONOMETRAGEM 
• Salim Lahud   

TRILHAS 
• Paulo Ricardo Barbério (Cadão) 

COMISSÃO VETERINÁRIA 
• Presidente: MV. Guilherme Santos  

• Membros: MV. Eliene Porto Sad Pina e MV. Julia Azevedo Archer 
VETERINARIO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

• MV. Julio Paganela Veteqlin CRMV 12.165  
 



INFORMAÇÕES SOBRE AS INSCRIÇÕES  
• Site para inscrições Online: www.provaequestre.com.br 
• Dúvidas nas inscrições enviem mensagens para a Vandinha (11) 999289593 (WhatsApp) ou 

Silvana FEERJ (21) 994835132 (WhatsApp)   
 

• Todas as inscrições realizadas até o dia 01/12/2021 c/ pagamento 
até dia 03/12, terão 10% de desconto. 

             Data final para inscrições on-line, dia 07/12/2021 (SEM DESCONTO). 
 

• PARA PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES 
      Banco Itaú - Ag.6138 – CC.14280-4 

FAVORECIDO: Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro 
CNPJ:29.533.262/0001-01    
PIX: feerj@feerj.com.br 
 

• Importante: Enviar comprovante de deposito constando o/s nome/s do/s INSCRITO/S. 
Para o email:  feerj@feerj.com.br ou pelo whatsapp: (21) 99483-5132 c/ Silvana 

• Retirada dos Jalecos na Secretaria da Prova no dia 10/12 - sexta feira, a partir das 14 h. 
 

  
INSPEÇÃO INICIAL  
Para provas de Velocidade Livre – 80 km a inspeção será Sexta-feira, dia 10/12 das 15h às 17h. 
Para provas de Vel. Livre Curta Distância – 60 km e Regularidade será sexta-feira dia 10/12 das 15h às 17h 
e no sábado dia 11/12 a partir das 6h. 
 
ENTRADA DOS ANIMAIS  
A Estância Clementina estará aberta para receber os cavalos a partir da quinta-feira dia 09/12, das 08h às 
18h. 
 
BAIAS  
Serão disponibilizadas apenas 5 baias para locação no valor de R$ 200,00 cada, mas sem forração 
(cada um providência a sua) – pedidos & pagamentos direto para o Proprietário do Haras Clementina, 
Ricardo Monteiro, celular/WhatsApp (21) 991073724   
PIX 21 991073724 
 
BRIEFING OU DÚVIDAS:  
VELOCIDADE LIVRE: SEXTA ao TÉRMINO DA INSPEÇÃO INICIAL 17:00h  
VELOCIDADE CONTROLADA: SÁBADO AS 07:00h 
 
 

DIA 11 - SÁBADO 

 
VELOCIDADE LIVRE CEE  -  80 KM   
* VALOR R$ 500,00) 
 

• Categorias: Adulto e Young Riders  
• 04 Anéis 
• LARGADA ADULTO e YOUNG RIDERS: Sábado, dia 11/12, às 06:30h 
• Tempo para apresentação: até 15 minutos da chegada nos anéis intermediários 
•  e até 20 minutos da chegada no último anel.  
• Descanso obrigatório entre anéis 40 minutos.  
• Velocidade mínima 12 km 
• Velocidade máxima para qualificação: 16 km 
• Peso mínimo (com sela, sem cabeçada): Adulto 70kg - Young 60kg 

http://www.provaequestre.com.br/
mailto:feerj@feerj.com.br


 
 
VELOCIDADE LIVRE CURTA CEE  - 60 KM  
* VALOR R$ 400,00  
 

• Categorias: Adulto e Young Riders  
• 03 Anéis 

• LARGADAS ADULTO e YOUNG RIDER - Sábado, dia 11/12, às 07:30h 
• Tempo para apresentação: até 15 minutos da chegada nos anéis intermediários e até 20 minutos da 

chegada no último anel.  
• Descanso obrigatório entre anéis 40 minutos.  
• Velocidade mínima 12 km 
• Velocidade máxima para qualificação: 16 km  
• Peso mínimo (com sela, sem cabeçada): Adulto 70kg - Young 60kg 

 
 
CONTROLADA GRADUADO CEE  - 40KM  
* VALOR R$ 300,00 
 

• Categorias: Adulto e Jovem  
• 02 Anéis 

• LARGADA: Sábado, dia 11/12, a partir das 8h00 – Largadas em grupos de até 4 cavaleiros, com 
intervalos de   5 minutos entre os grupos. 

•  Marcar horário de largada na cronometragem, após inspeção do animal 
• Frequência Cardíaca: max.64 bpm 

• Velocidade Mínima de 09km/h e Máxima de 11km/h 

• Apresentar no VetCheck em 10 minutos 
• Descanso obrigatório entre anéis: 40 minutos. 

 
 
CONTROLADA ABERTA CEE -  20KM  
* VALOR R$ 150,00 
 

• Categorias: Adulto e Jovem  
• 01 Anel 
• LARGADA: Sábado, dia 11/12, a partir das 9:30 h - Largadas em grupos de até 4 cavaleiros, com 

intervalos de   5 minutos entre os grupos. Marcar horário de largada na cronometragem 

• Frequência Cardíaca: max.64 bpm 

• Velocidade Mínima 07km/h e Máxima 09km/h 

• Apresentar no VetCheck em 20 minutos  
 
 
CAVALGADA 
* VALOR 100,00  
 
Vivenciando um dia de prova junto aos enduristas!!! 

• Categorias: Adulto e Jovem 
• 01 Anel de aprox. 20 km 
• Obs. Marcar horário de largada na cronometragem 

• Frequência Cardíaca máxima: 64 bpm 

• Velocidade Mínima 07km/h e Máxima 09km/h 

• Apresentar no VetCheck em 20 minutos. 
 



  Obs: A categoria CAVALGADA não será chancelada pela FEERJ e portanto não contará pontuação para o 
Campeonato. 
 

 
NORMAS A SEREM OBSERVADAS: a serem observadas 

• Obrigatório o uso do colete numerado. 
• A apresentação do animal na primeira inspeção veterinária é obrigatória, assim como no término 

da prova, mesmo que o cavalo não complete o percurso. 
• Apesar de aconselhável, será optativo o uso do capacete, o estribo de gaiola ou o calçado de 

salto de 3cm. Porém o cavaleiro deve assinar um termo de responsabilidade ao retirar seu colete. 
• Será proibido o uso de esporas e chicotes, visando o bem estar dos animais.  
• Para a qualificação do cavalo que estiver fazendo 80 km, a CBH exige a apresentação de 

passaporte (sem selo).                                                  
OBS: VELOCIDADE CONTROLADA E CAVALGADA, MARCAR HORÁRIO DE LARGADA JUNTO A 

CRONOMETRAGEM COM ANTECEDÊNCIA. LOGO APÓS A INSPEÇÃO VETERINÁRIA 
 
 
 

EXAMES OBRIGATÓRIOS PARA INGRESSÃO AO RECINTO DA PROVA: CAVALOS  e  HUMANOS 
 

Cavalos: Será obrigatório a apresentação de exames negativos de AIE e 
MORMO, ATESTADO DE VACINAÇÃO, dentro do prazo de validade, assim 
como GTA para todos os cavalos que adentrarem o recinto. 
 
 
PELA FEERJ 
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 um verificar o status do evento. 
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. 
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; Apresentar exame negativo para o 
COVID-19 ou comprovante de vacinação. 
 
 
TEMPERATURA E UMIDADE 
Temperatura média para DEZEMBRO: máxima de 25ºC e mínima de 19ºC  
Umidade relativa do ar média para Dezembro: 80% 
Relevo com forte predominância de trechos acidentados - Altitude média - 840m 
 

 
DADOS PARA EMISSAO DA G.T.A.  
Nome: Ricardo Duarte Carneiro Monteiro  
CPF 386.777.257-68 
Telefone: (21) 991073724 (whatsapp) 
Haras Clementina 
Inscrição Estadual: 72.469.720 
Responsável técnico: MV. Julio Paganela Veteqlin CRMV 12.165 
Estabelecimento: Estância Clementina  
Endereço: Estrada do Xingu, s/n – Brejal - Posse  
Petrópolis / RJ – CEP: 25.770-450  
Dúvidas sobre o GTA favor entrar em contato com o MV. Julio Paganela Veteqlin (21)  
 

 

OPÇOES DE HOSPEDAGEM 
 
Pousada Luz Fundamental 
http://www.pousadaluzfundamental.com.br 
 
Hotel Veraneio (Psiu) 
https://psiu-lanchonete-e-hotel-veraneio-ltda-me.business:site 
Rua Vinte e Nove de Julho, nº 6 – Posse - (24) 2259-1165 (whatsapp)  
 
Pousada Mello 
(24) 2259-2040 – whatsapp (24) 98865-8315 
 
Fazenda e Restaurante Provence 
http://provence.com.br 
 
 
COMO CHEGAR  
 

https://harasclementina.com 
Estrada do Xingu s/n – Brejal - Posse/ Petrópolis – RJ 
 

http://www.pousadaluzfundamental.com.br/
https://psiu-lanchonete-e-hotel-veraneio-ltda-me.business:site
http://provence.com.br/
https://harasclementina.com/


AVISO IMPORTANTE – SUBIR PELA ESTRADAO DO BREJAL!!!! Quem vem da União Industria é a 
subida a direita após Supermercado Bramil. Quem vem de Areal e ou São Paulo, será a 1ª subida a 
esquerda após a rotatória da Posse no Hotel Psiu. 
 
Mapa 
 

 
 
 
 
AVISO AOS PARTICIPANTES & VISITANTES do evento 
 
Teremos no recinto da Prova restaurante para as refeições & uma tenda vendendo cerveja artesanal.  
Ofereceremos som ambiente durante o evento & show ao vivo com o Músico e Cantor André Spring a 
partir das 14 h. 
 
 

AVISO AOS ENDURISTAS CARIOCAS 

A partir de Janeiro22 tornar-se novamente obrigatório a associação 
na FEERJ para poderem participar dos eventos chancelados por ela.  
 
 


