
 

CENTRO HIPICO FAZENDA CALF  
CACHOEIRAS DE MACACU/GUAPIMIRI – RJ 



ESTE DOCUMENTO CONTEM: 

• Questionário de avaliação de risco OMS no contexto do COVID-19; 
• Guia de retomada do hipismo no estado do Rio de Janeiro; 
• Comunicação veterinária - Vacinação; 
• Programação técnica - 1º Concurso de Salto CALF; 
• Atualizado em 24 de Junho de 2021. 

 Dada a atual situação da COVID-19, observe que a aprovação do programa pela 
Fazenda CALF e 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 
Fazenda CALF e 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 Fazenda CALF e 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 e acompanhantes. 

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: 
1. Utilização de materiais de segurança - (EPI’s); Higienização pessoal; 
2. Permitir o controle de temperatura; 
3. Exame de COVID-19: obrigatoriedade exame/ laudo de COVID-19 apresentado na 

portaria (testes RT-PCR, sorológico ou teste rápido com laudo) realizado a partir de 
25/07/21 para concorrentes, tratadores, profissionais envolvidos e/ou 
acompanhantes de competidores menores de 18 anos de outros locais. 

4. Para seu conforto, haverá equipe médica apta a realização dos exames de 
COVID-19,com laudo médico de pronto. 

5. 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.; 
• Designar uma pessoa responsável por responder as perguntas dos frequentadores da 

entidade e público em geral, quando da realização de eventos; 
• 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. 

RECOMENDAÇÕES DIVERSAS 

1. 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; 

2. Antes de sair de casa, se possível, cheque sua temperatura com um termômetro. 
Caso esteja acima de 37.5º C, não  saia; 

3. Quando chegar a um local de treinamento ou competição, aceite que sua 
temperatura seja checada; 

4. Use a máscara facial sempre a pé, inclusive, recomenda-se não utilizar quando 
estiver montando; 

5. Esteja com a máscara sempre junto de você; 
6. Procure treinar obedecendo o distanciamento lateral de 1,5 metro entre seu cavalo 



e o outro; 
7. Se optar por treinar acompanhado, não se reúna com grupos maiores que 4 

pessoas, e sempre mantenha a distância; 
8. Quando desmontado mantenha a distância de 1,5 metros das demais pessoas 

mesmo que seja da mesma família ou amigos; 
9. Lave as mãos com água e sabão sempre que possível; 
10. 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; 

11. Evite tocar superfícies desnecessariamente; 
12. Após o treinamento/competição limpe os seus equipamentos de segurança. Em 

seguida, higienize as mãos; 
13. Procure carregar apenas os objetos essenciais. Tudo deverá ser higienizado na 

volta, inclusive a sua bota, capacete e o celular; 
14. 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 Fazenda CALF e 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. 

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 (Rinopneumonite), 
bem como em todos os eventos Hípicos. 

Quaisquer dúvidas estamos à disposição. 
Rio de Janeiro, 25 de Junho de 2021. 



REGRAS E PROTOCOLO COVID-19 
1º CONCURSO DE SALTO CALF 

PARTICIPANTES: Convidados & FEERJ 
AGLOMERAÇÃO PROIBIDA - EVENTO SEM PÚBLICO 

A Fazenda CALF instituiu protocolos de limpeza em todos os setores, e mantém 
dispositivos COPERALCOOL Bacfree (álcool gel 70 e panos umedecidos 70) em 

diversos pontos da Fazenda. 

Processo de Liberação na Portaria: 
Entrada exclusiva pela portaria principal. Obrigatório apresentação de exame/laudo de 
COVID-19 (testes RT-PCR, sorológico ou teste rápido com laudo) realizado entre 22/07 
a 26/07 para concorrentes, tratadores e outros profissionais envolvidos. O laudo 
deverá ser apresentado na portaria. 

Acompanhantes: 
A portaria terá listagem de inscritos e somente será autorizada a entrada de 
concorrentes, proprietários de animais estabulados, instrutores, tratadores e 
patrocinadores. 

Aferição de temperatura & pulseiras: 
Todos ao ingressarem na Fazenda CALF terão sua temperatura aferida (máximo 37,2ºC) 
e receberão pulseira de identificação que deverão ser apresentadas durante todo o 
evento, não podendo ser trocadas ou transferidas de pessoa, uma vez colocada. 

Obrigatoriedade de Máscara: 
Lembramos que é obrigatório o uso de máscara para todos, nas dependências da 
Fazenda, com exceção de competidores que é opcional quando montados. 

Equipe Médica: 
O departamento medico da Fazenda CALF, ambulâncias, equipes completas estarão 
sempre a disposição para qualquer eventualidade. 



28/07 A 01 AGOSTO 2021 - PREMIAÇAO EM ESPECIE R$153.700,00

PISTA PRINCIPAL - AREIA

QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SABADO DOMINGO

INSPEÇÃO 
VETERINARIA                      

9:00 AS 12:00              
&                          

14:00 AS 17:00      

08:00 
1,40M - PROVA 

01 
(CLASSIFICATORIA 

GP CALF) 
ABERTA/

CARIOCA SR 
CRONOMETRO

09:00 
1,10M - PROVA 

05/CN 5 
(CLASSIFICATORIA 

COPA PRATA) 
AM/PRM/JCA 

CRONOMETRO

09:00 
1,00M - COPA 
BRONZE/CN 4      

R$4.000,00 
MMR/JCB/AMB 
TEMPO IDEAL

08:00 
SCHOOLING 

0,40M      
TEMPO IDEAL 
R$1.050,00 

(A SEGUIR)   
0,60M      

TEMPO IDEAL 
R$1.050,00 

(A SEGUIR)   
0,80M      

TEMPO IDEAL 
R$1.050,00 

(A SEGUIR)   
0,90M      

TEMPO IDEAL 
R$1.050,00 

(A SEGUIR)   
CLEAR ROUND 

1,00M      
TEMPO IDEAL 
R$1.500,00 

(A SEGUIR)  
CLEAR ROUND 

1,10M      
CRONÔMETRO 

R$1.500,00 
(A SEGUIR)  

CLEAR ROUND 
1,20M      

CRONÔMETRO 
R$1.500,00 

10:30 
1,30M - PROVA 

02/CN 7&8 
(CLASSIFICATORIA 

COPA PLATINA) 
ABERTA/

CARIOCA SR 
Especial   

  CRONOMETRO

11:30 
1,20M - COPA 
OURO/CN 6 
R$15.000,00 
AM/MR/JC 

DESEMPATE

11:30 
1,10M - COPA 
PRATA/CN 5 
R$7.500,00 

AM/PRM/JCA 
DESEMPATE

13:00 
1,20M - PROVA 

03/CN 6 
(CLASSIFICATORIA 

COPA OURO) 
AM/MR/JC 

CRONOMETRO

14:30 
1,35M - COPA 
PLATINA/ CN 

7&8 
R$30.000,00 

ABERTA/
CARIOCA SR 

Especial 
DESEMPATE

14:30 
1,40M - GP 

CALF 
R$60.000,00 

ABERTA/
CARIOCA SR 
DESEMPATE

15:30 
1,00M - PROVA 

04 /CN 4 
(CLASSIFICATORIA 

COPA BRONZE) 
MMR/JCB/AMB 
TEMPO IDEAL



——————————————————————————————————————— 
Local: FAZENDA CALF RJ 
Estrada Lug Orindy, Km 13, Estr. da Quizanga, RJ, 28690-000 
Organização: MANEGE MARIE CENTRO DE TREINAMENTO EQUESTRE LTDA. 

CONDIÇÕES GERAIS 

Esse evento é regido de acordo com: - Estatutos da CBH/FEERJ 
• Coletânea de Regulamentos, diretrizes e normas – CBH 2021/Salto; 
• Todas as modificações posteriores dos regulamentos citados, publicados pela CBH/

FEERJ.
—————————————————————————————————————— 

I.  INFORMAÇÕES GERAIS 

1. DENOMINAÇÃO DO EVENTO: ETAPA I - CONCURSO CALF DE 
SALTO 2021, CAMPEONATO CARIOCA DE SÊNIOR, SÊNIOR ESPECIAL, 
COPA BH  Regonal de Cavalos Novos RJ, U25 & 3ª ETAPA RK ESCOLAS. 

  Endereço: Estrada Lug Orindy, Km 13, Estr. da Quizanga, RJ, 28690-000 

 2. ORGANIZAÇÃO:  
  Nome: MANEGE MARIE CENTRO DE TREINAMENTO EQUESTRE LTDA. 
  Endereço: Estrada do Agricultor 1500, Quintas do Ingai, Santana de    
  Parnaiba, 06519-085 
  E-mail: centrohipicocalf@gmail.com 

 3. COMITÊ ORGANIZADOR: 
  Presidente: Maria Daniela Ferreira Soares 

Presidente FEERJ: Alejandra Fernandes 

 4. DIRETOR DO EVENTO: 
  Nome: Ricardo Coelho Junior  

II. OFICIAIS 

 1. JÚRI DE CAMPO: Pista Principal - Areia 
  Presidente: Roberta Milani 
  Membro: Jaqueline Borges Pavão 

 1.1 CRONOMETRAGEM E SOM: 
  Nome: Heitor Banciella 

mailto:centrohipicocalf@gmail.com


 2. DESENHADOR DE PERCURSO: 
  Nome: Erica Carvalho Sportiello 

 3. COMISSÁRIO: 
  CHEFE Nome: Carlos Eduardo Banciella  
  ASSISTENTE Nome: Marcelo Alves Vasconcello 
    ASSISTENTE Nome: Jose Salcines Herrera 
  ASSISTENTE Nome: Solange Protti Hardt 

  4. VETERINÁRIO: 
  CHEFE Nome: José Ricardo Barreto 
  ASSISTENTE Nome: Vitor Sobreira 

III. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 1. LOCAL 
  Fazenda Calf 

 2. PISTAS DE COMPETIÇÃO 
  Estádio CALF - Dimensões: 60x90m - Tipo de Piso: GGT All Weather 

 3. PISTAS DE AQUECIMENTO: 
  Distensão - Dimensões: 60x20m - outdoor areia 

 4. COCHEIRAS: 
  Dimensões: 3m x 3m (pré-montadas) 

VI. TAXAS 

 28/06 a 20/07/2021, inscrições para todos os interessados. Lote  
 limitado a 70 vagas por prova. Caso a cota do lote acabe as inscrições das  
 provas sem vagas serão encerradas; 

PAGAMENTOS: pelo site “HIPISMO & CO”  
www.hipismoeco.com.br  

 OS PACOTES CONTEMPLAM TODOS DIAS DE PROVA + ESTABULAGEM 
 SCHOOLING & CLEAR ROUND NÃO CONTEMPLAM ESTABULAGEM 

http://www.hipismoeco.com.br


 Dúvidas, esclarecimentos e comprovantes de pagamento, enviar através do e- 
 mail: centrohipicocalf@gmail.com 
 RECURSO – R$ 600,00 
 As solicitações de recursos seguirão as normas do Art. 164 do Regulamento  
 Geral CBH. 

AS TAXAS DE INSCRIÇÕES E ESTABULAGENS/QUARTO DE SELA DEVERÃO SER 
PAGAS ATÉ A DATA LIMITE 

20/07/2021 
  Obs: As inscrições não quitadas até as datas acima estipuladas ficarão  
  sujeitas a confirmação e incidirá multa de 50% sobre o valor original. 
   
 DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CASO DE FORFAIT VETERINÁRIO: 
  O valor da taxa de inscrição será devolvido nos casos em que o forfait  
  veterinário for apresentado até o dia 27 de Julho de 2021,  
  presencialmente na secretaria do concurso ou através do e-mail  

PACOTES, PREÇOS & PONTUAÇÃO

PACOTE SUPERSTAR                     
SR/YR/JR                  

PACOTE ALL IN                 
AMT/JCT/PJR/SR/YR/JR                    

PACOTE MOVING UP                      
AMB/JCB/MMR/AMA/JCA/

PMR/AM/JC/MR                     

R$2.500,00 (1cavalo) R$2.000,00 (1cavalo) R$1.600,00 (1cavalo)

R$4.850,00                    
(até 4 cavalos)

R$3.850,00                 
(até 3 cavalos)

R$2.850,00               
(até 2 cavalos)

PACOTE CN                                                                                   
1.00M A 1.30M      

ABERTA

CLEAR ROUND                                                              
1,00M, 1,10M & 1.20M  

SCHOOLING        
0,40M, 0,60M, 0,80M & 0,90M,                   

R$1.400,00 (1cavalo)
R$180,00                

(Inscrição por conjunto)
R$150,00                

(Inscrição por conjunto)

R$2.500,00                    
(até 2 cavalos)

GTA                  
R$65,00

QRT. SELA          
R$380,00

TABELA DE PONTOS POR CONJUNTO:

1º LUGAR - 20 pts 2º LUGAR - 17 pts 3º LUGAR - 15 pts

4º LUGAR - 13 pts 5º LUGAR - 12 pts 6º LUGAR - 11 pts

ESTRADA LUG ORINDY, KM 13, ESTR. DA QUIZANGA, RJ, 28690-000
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  centrohipicocalf@gmail.com , fora desta data o forfait não será  
  devolvido. 
  Valores de estabulagem e quarto de sela não serão devolvidos. 
  Informações necessárias para a devolução: Nome do competidor e do  
  animal, dados bancários, CPF e Forfait Veterinário. 

VII. VANTAGENS  

 1. TRATADORES 
  Alimentação: por conta própria. Os tratadores deverão trazer colchão,  
  roupa de cama e balde, devendo estar devidamente uniformizados e  
  identificados. 

 2. CHEGADA / SAÍDA 
  Os animais deverão obrigatoriamente dar entrada terça-  
  feira 27/06/2021. O horário de trânsito de animais se iniciará as  
  05:00h e terminará as 20:00h. Fora desses horários não haverá acesso às  
  dependências da FAZENDA CALF. Aos domingos, entretanto os  
  encarregados da Vila Hípica estarão à disposição de todos por 01 (uma)  
  hora após o término da última prova. Todos os proprietários/responsáveis  
  por entrada e saída dos animais, deverão seguir tais normas, pois se  
  tratam de normas internas da entidade e do concurso e desta forma  
  evitaremos possíveis transtornos. 
  Devem ser apresentados na entrada os passaportes para identificação  
  dos animais. 
  As saídas dos animais serão liberadas a partir da quitação de eventuais  
  débitos e serão feitas pela secretaria do Comitê Organizador no  
  concurso. 

VIII. DA CESSÃO DOS DIREITOS DE IMAGEM 

 O presente Termo de Adesão também tem como objeto a autorização,  
 mediante licença, do uso de imagem do PARTICIPANTE. 
  
 Parágrafo 1º – O PARTICIPANTE declara ser o único detentor de todos os  
 direitos patrimoniais e morais referentes à imagem cuja licença de uso é objeto  
 do presente Termo de Adesão. Os pais ou responsáveis autorizam a utilização  
 da imagem do PARTICIPANTE, nos termos da Lei e deste Termo de Adesão. 
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 Parágrafo 2º – A licença concedida neste Termo de Adesão abrange somente o  
 uso especificado nas cláusulas seguintes. 
  
 Parágrafo 3º – As imagens licenciadas neste Termo de Adesão consistem em  
 fotografias do evento, gravações em vídeo dos comitês, elaboração de vídeo  
 do evento, dentre outras inclusas na Lei 9.610/98. 
  
 Parágrafo 4º – O CENTRO HIPICO CALF se compromete a utilizar a imagem do  
 PARTICIPANTE somente para os seguintes fins específicos de publicidade do    
 evento, divulgação do evento e confraternização. 
  
 Parágrafo 5º – As imagens serão veiculadas pelo CENTRO HIPICO CALF  
 somente nos seguintes tipos de mídia: impressa, televisionada, virtual e outras. 
  
 Parágrafo 6º – A presente licença autoriza o CENTRO HIPICO CALF a exibir as  
 imagens em todo o território nacional e internacional. 
  
 Parágrafo 7º – O CENTRO HIPICO CALF não se responsabiliza pelo uso  
 indevido das imagens, cuja licença é objeto do presente instrumento, captadas  
 por terceiros em exibições e/ou reproduções ocorridas de acordo com as  
 especificações estabelecidas neste Termo de Adesão. 

IX . PARTICIPAÇÃO 

✓SCHOOLING (CAVALEIROS E AMAZONAS DO SALTO INICIANTE NAS ALTURAS 
0,40m, 0,60, 0,80m & 0,90m): Aberto a um número ilimitado de 50 cavaleiros/
amazonas onde cada cavaleiro/amazona poderá se inscrever com até três (03) 
cavalos na série. 

✓PROVA 04 & COPA BRONZE (AMB/JCB/MMR/CN4):Aberto a um máximo de 70 
cavaleiros/amazonas, onde cada cavaleiro/amazona poderá se inscrever com até três 
(03) cavalos. As provas que não alcançarem o numero mínimo de 20 inscrições não 
terão a premiação em espécie, apenas medalhas, escarapelas e troféus. 

✓PROVA 05 & COPA PRATA (AM/PRM/JCA/CN5): Aberto a um máximo de 70 
cavaleiros/amazonas, onde cada cavaleiro/amazona poderá se inscrever com até três 
(03) cavalos. As provas que não alcançarem o numero mínimo de 20 inscrições não 
terão a premiação em espécie, apenas medalhas, escarapelas e troféus. 



✓PROVA 03 & COPA OURO (AM/MR/JC/CN6): Aberto a um máximo de 70 cavaleiros/
amazonas, onde cada cavaleiro/amazona poderá se inscrever com até três (03) 
cavalos. As provas que não alcançarem o numero mínimo de 20 inscrições não terão 
a premiação em espécie, apenas medalhas, escarapelas e troféus. 

✓PROVA 02 & COPA PLATINA (ABERTA/CN7&8/C.SR.ESPECIAL): Aberto a um 
máximo de 70 cavaleiros/amazonas, onde cada cavaleiro/amazona poderá se 
inscrever com até três (03) cavalos. As provas que não alcançarem o numero mínimo 
de 20 inscrições não terão a premiação em espécie, apenas medalhas, escarapelas e 
troféus. Apenas o Carioca de Sênior Especial receberá a premiação independente do 
número de inscritos na prova. 

✓PROVA 01 & GRANDE PRÊMIO CALF (ABERTA/CARIOCA.SR): Aberto a um máximo 
de 70 cavaleiros/amazonas, onde cada cavaleiro/amazona poderá se inscrever com 
até três (03) cavalos. As provas que não alcançarem o numero mínimo de 20 
inscrições não terão a premiação em espécie, apenas medalhas, escarapelas e 
troféus. Apenas o Carioca de Sênior receberá a premiação independente do número 
de inscritos na prova. 

Só estão habilitados a saltar e concorrer aos prêmios os participantes que entrarem nas 
provas de classificação anteriores as finais. Competidores que tenham adquirido um 
pacote e desejam fazer “upgrade” deverão efetuar o pagamento da diferença entre os 
pacotes. 
  
 IMPORTANTE 

Os animais participantes das provas COPA PLATINA & GRANDE PRÊMIO CALF 
deverão obrigatoriamente terminar as provas qualificativas do concurso. 
Todos os conjuntos da prova poderão saltar HC em qualquer prova. Estes serão 
colocados como inclusão no final da ordem de entrada da prova desejada e não 
concorrem a premiação. O valor devera ser acertado no final do concurso na 
secretaria, para a liberação da GTA. Os inconcorrentes dos campeonatos 
estaduais não poderão participar em outras provas HC, somente após o término 
de seu campeonato. 

                                                            ADENDO 
  

CAMPEONATO CARIOCA 2021  - SENIOR, SENIOR ESPECIAL, U25   
1- Os concorrentes SR, SR ESP e U25 devem comunicar no momento de sua inscrição 
os 2 animais que estarão concorrendo ao campeonato. 



2- A contagem de pontos por conjunto será a mesma adotada no artigo VI do 
Programa “Tabela de Pontos por Conjunto”, sendo excluidos os concorrentes de 
outros Estados ou um eventual terceiro cavalo. 

3- O Campeonato constará de 2 provas com caracteristicas como constam no 
programa. 

4- Os conjuntos que concorrem ao campeonato participam da 2ª Volta do GP 
independente de seu resultado (desde que não tenham sido eliminados) apenas pelo 
seu  resultado no Campeonato. 

5- Premiação de podium para Campeão, Vice e 3º.  Faixa ao Campeão e Vice e Capa 
ao Cavalo Campeão.  
  

CAMPEONATO CARIOCA 2021  - CAVALOS NOVOS 

1- O Campeonato constará de 2 provas. A contagem de pontos será por pontos 
perdidos. Todos os que fizerem 0pp. recebem escarapelas. 

2- O desempate para 4 e 5 anos será ao Tempo Ideal aberto e 6 e 7/8 anos ao 
cronômetro. 

3- Premiação de podium para Campeão, Vice e 3º. Faixa ao Cavalo Campeão e Vice e 
Capa ao Campeão. 

X. PREMIAÇÃO de pista: 

• Medalhas e escarapelas do 1º ao 3º lugar por categoria. 
• Troféu ao primeiro colocado por categoria. 

PREMIAÇÃO EM ESPECIE PARA A CONTAGEM GERAL (CONTAGEM OLÍMPICA) DA 
SÉRIE APÓS CONCLUSÃO DAS SÉRIES, CATEGORIAS AGRUPADAS. 

XI. DIVERSOS 

 1. MÉDICO/ ASSISTÊNCIA MÉDICA: 



PREMIAÇÃO R$155.200,00 
28/07 A 01 AGOSTO 2021 - CENTRO HIPICO CALF, RJ

GP CALF                           
(PONTOS P/ 2ª ETAPA)                    

1.40M 
TOTAL R$60.000,00

COPA PLATINA                               
(PONTOS P/ 2ª ETAPA)                    

1.30/1.35M 
TOTAL R$30.000,00

CARIOCA DE SÊNIOR                          
1.40M 

TOTAL R$20.000,00

SCHOOLING                                                             
3 ETAPA RK ESCOLAS 
0,40M, 0,60M, 0,80M,    

0,90M                                         
MEDALHAS, 

ESCARAPELAS & 
R$4.200,00 VALE EM 

LOJAS 
CLEAR ROUND                                                              

1,00M, 1,10M & 1.20M 
MEDALHAS, 

ESCARAPELAS & 
R$4.500,00 EM 

PRÊMIOS

1º Lugar R$ 18.000,00 1º Lugar R$ 9.000,00 1º Lugar R$ 10.000,00

2º Lugar R$ 10.800,00 2º Lugar R$ 5.400,00 2º Lugar R$ 6.000,00

3º Lugar R$ 7.800,00 3º Lugar R$ 3.900,00 3º Lugar R$ 4.000,00

4º Lugar R$ 8.000,00 4º Lugar R$ 2.400,00 CARIOCA SÊNIOR 
ESPECIAL 

TROFÉU RODOLFO 
FIGUEIRA DE MELO                 

1.30/1.35M 
TOTAL R$10.000,00

5º Lugar R$ 3.600,00 5º Lugar R$ 1.800,00

6º Lugar R$ 3.000,00 6º Lugar R$ 1.500,00

7º Lugar R$ 4.000,00 7º Lugar R$ 1.200,00

8º Lugar R$ 1.800,00 8º Lugar R$ 900,00 1º Lugar R$ 5.000,00

9º Lugar R$ 1.800,00 9º Lugar R$ 900,00 2º Lugar R$ 3.000,00

10º Lugar R$ 1.800,00 10º Lugar R$ 900,00 3º Lugar R$ 2.000,00

11º Lugar R$ 1.800,00 11º Lugar R$ 900,00

12º Lugar R$ 1.800,00 12º Lugar R$ 900,00

COPA OURO                      
(PONTOS P/ 2ª ETAPA)        

1.20M 
TOTAL R$15.000,00

COPA PRATA                      
(PONTOS P/ 2ª ETAPA)      

1.10M 
TOTAL R$7.500,00

COPA BRONZE     
(PONTOS P/ 2ª ETAPA)                                                                 

1.00M 
TOTAL R$4.000,00

1º Lugar R$ 4.500,00 1º Lugar R$ 2.250,00 1º Lugar R$ 1.200,00

2º Lugar R$ 2.700,00 2º Lugar R$ 1.350,00 2º Lugar R$ 720,00

3º Lugar R$ 1.950,00 3º Lugar R$ 975,00 3º Lugar R$ 520,00

4º Lugar R$ 1.200,00 4º Lugar R$ 600,00 4º Lugar R$ 320,00

5º Lugar R$ 900,00 5º Lugar R$ 450,00 5º Lugar R$ 240,00

6º Lugar R$ 5.000,00 6º Lugar R$ 375,00 6º Lugar R$ 200,00

7º Lugar R$ 600,00 7º Lugar R$ 300,00 7º Lugar R$ 160,00

8º Lugar R$ 450,00 8º Lugar R$ 225,00 8º Lugar R$ 120,00

9º Lugar R$ 450,00 9º Lugar R$ 225,00 9º Lugar R$ 120,00

10º Lugar R$ 450,00 10º Lugar R$ 225,00 10º Lugar R$ 120,00

11º Lugar R$ 450,00 11º Lugar R$ 225,00 11º Lugar R$ 120,00

12º Lugar R$ 450,00 12º Lugar R$ 225,00 12º Lugar R$ 120,00

ESTRADA LUG ORINDY, KM 13, ESTR. DA QUIZANGA, RJ, 28690-000



  Nome: Adel Jundi 

 2. FERRADOR: 
  Nome: Wilson Ricardo Apolinario Coelho 

 3. VETERINÁRIO DO CONCURSO: 
  Nome: José Ricardo Barreto 

 4. HOTEIS RECOMENDADOS: 
  POUSADA DAS ORQUIDEAS - Guapimirim, RJ 
  13,6km de distancia da fazenda 
  https://pousadaorquideas20.com.br 
  HOTEL PALACE SERRA VERDE IMPERIAL - Cachoeiras de Macacu, RJ 
  29,8km de distancia da fazenda 
  https://www.hotelpalaceserraverdeimperial.com 
  SITIO CORTA VENTO - Teresopolis, RJ 
  36,8km de distancia da fazenda 
  https://sitiocortavento.wixsite.com/teresopolis 
  HOTEL SANTIAGO CENTRO - Teresópolis, RJ 
  36,9km de distancia da fazenda 
  https://hotelsantiago.ibookingpms.com.br/motor-de-reservas/ 
  HOTEL WILLISAU - Teresópolis, RJ 
  32,8km de distancia da fazenda 
  http://www.hotelwillisau.com.br 
  HOTEL ATHOS - Teresópolis, RJ 
  33,8km de distancia da fazenda 
  https://www.athoshotel.com.br 
  HOTEL INTERCITY - Teresópolis, RJ 
  35,8km de distancia da fazenda 
  https://www.intercityhoteis.com.br/hotel-teresopolis/hotel-intercity-
teresopolis/53/ 

XIII. ASPECTOS VETERINÁRIOS 
 1. DADOS PARA EMISSÃO DA GTA 
  Nome: FAZENDA CALF LTDA 
  CNPJ: 10.140.502/0001-71 
  Local: Estrada Lug Orindy, Km 13, Estr. da Quizanga, RJ, 28690-000 
  Código do estabelecimento: A DEFINIR 

 Município: Cachoeiras de  Macacu, RJ. 

https://pousadaorquideas20.com.br
https://www.hotelpalaceserraverdeimperial.com
https://sitiocortavento.wixsite.com/teresopolis
https://hotelsantiago.ibookingpms.com.br/motor-de-reservas/
http://www.hotelwillisau.com.br/
https://www.athoshotel.com.br/
https://www.intercityhoteis.com.br/hotel-teresopolis/hotel-intercity-teresopolis/53/
https://www.intercityhoteis.com.br/hotel-teresopolis/hotel-intercity-teresopolis/53/
https://www.intercityhoteis.com.br/hotel-teresopolis/hotel-intercity-teresopolis/53/


  Finalidade: aglomeração sem finalidade comercial 

 2. INSPEÇÃO VETERINÁRIA 
  Haverá Inspeção Veterinária para todos os animais inscritos no CENTRO  
  HIPICO CALF em todas as categorias e séries, EXCETO PARA OS  
  ANIMAIS INSCRITOS NO SCHOOLING E/OU CLEAR ROUND 
  Data: 28/07/2021 – 09h00 às 12h00 – & 14h00 as 17h00 

 3. VETERINÁRIO DO CONCURSO 
  Nome: Jose Ricardo Barreto 

 4. CONDIÇÕES SANITÁRIAS EXIGIDAS 
  • Será exigida apresentação do exame de anemia infecciosa equina e  
  MORMO, com resultado negativo dentro do seu prazo de validade. O  
  prazo de validade não deverá expirar durante o evento. 

  • Será exigido o atestado de vacinação equina contra influenza,  
  encefalomielite. Além deste todas as vacinas devidamente anotadas nos  
  passaportes e, segundo o regulamento veterinário C.B.H. 

  • Para entrada dos animais será exigida GTA (Guia de Transito Animal), os  
  exames AIE e MORMO e Atestado de vacinações conforme legislação  
  vigente. Informamos que de acordo com a lei No 10.670 de 24/10/00,  
  regulamentada pelo decreto No 45.781 de 27/04/01 à necessidade do  
  recolhimento da taxa de 0,1 UFESP por animal concentrado. 

“OBRIGATÓRIO PASSAPORTE PARA TODOS OS ANIMAIS” 

 DIRETRIZ TÉCNICA 007/15 PASSAPORTE CBH 
A Confederação Brasileira de Hipismo comunica à todas as Federações Estaduais que, 
em busca de um controle sanitário efetivo, rastreabilidade e total segurança de todos 
os nossos animais de competição, a partir do dia 1 de fevereiro de 2016 , em todo e 
qualquer evento Nacional, Interestadual e Estadual de todas as Modalidades 
(Campeonatos Estaduais, Temporadas Oficiais, Rankings internos, clínicas, etc), todos 
os animais participantes deverão possuir PASSAPORTES com as vacinas e todas as 
demais exigências sanitárias atualizadas. Todos os animais participantes do evento 
provenientes de outras entidades deverão estar devidamente “chipados“ e 
acompanhados de seus respectivos passaportes quando da entrada no local do 
evento, para identificação e controle sanitário destes. Da mesma forma estas 
exigências devem ser obedecidas para animais estabulados no próprio local. Este 



controle é de obrigação do Comitê Organizador que deverá estar, durante todo o 
Evento, de posse de todos os passaportes. É de responsabilidade das Federações 
Estaduais a comunicação a todos os seus filiados que, o não cumprimento das 
determinações acima descritas, são passíveis de multas e demais sanções impostas 
pelo STJD do Hipismo Brasileiro. 

 5. Sanções CONCURSO CALF DE SALTO 2021 
  O cavaleiro e/ou proprietário que tiver um animal testado positivo, em  
  qualquer umas das provas, não fará jus à todas as premiações da   
  respectiva prova, inclusive da premiação em espécie, além do cavaleiro 
  ter a sua participação vetada na próxima etapa do Circuito. Portanto, por  
  exemplo, o cavaleiro que testar positivo na Semana 4 estará  
  automaticamente excluído de participar na Final da Semana  

XIV. PROGRAMAÇÃO TÉCNICA 

 PRIMEIRO DIA * QUINTA-FEIRA 
  PROVA No. 01 – 08:00 
   ABERTA/CARIOCA SR. Cronômetro, Tabela A, Art. 238.2.1  
   Velocidade: 350m/min Altura dos Obstáculos: (1,40m X 1,40m) 
   03 cavalos por atleta 

PROVA No. 02 – 10:30 
  ABERTA/CN7&8/C.SR.ESPECIAL Cronômetro, Tabela A, Art. 238.2.1  
   Velocidade: 350m/min Altura dos Obstáculos: (1,30m X 1,30m) 
   03 cavalos por atleta 

  PROVA No. 03 – 13:00 
   AM/MR/JC/CN6  Cronômetro, Tabela A, Art. 238.2.1  
   Velocidade: 350m/min Altura dos Obstáculos: (1,20m X 1,15m) 
   03 cavalos por atleta 
  

PROVA No. 04 – 14:30 
   MMR/JCB/AMB/CN4 Tempo Ideal, Tabela A, Art. 238 5.2.3  
   Velocidade: 350m/min Altura dos Obstáculos: (1,00m X 0,95m) 
   03 cavalos por atleta 

 SEGUNDO DIA * SEXTA-FEIRA 
  PROVA No. 05 – 9:00 



   AM/PRM/JCA/CN5  Cronômetro, Tabela A, Art. 238.2.1  
   Velocidade: 350m/min Altura dos Obstáculos: (1,10m X 1,10m) 
   03 cavalos por atleta 

  PROVA COPA OURO – 11:30 
   AM/PRM/JCA/CN6  Desempate, Tabela A, Art. 238.2.2  
   Velocidade: 350m/min Altura dos Obstáculos: (1,20m X 1,20m) 
   03 cavalos por atleta 

  PROVA COPA PLATINA  – 14:30 
  ABERTA/CN7&8/C.SR.ESPECIAL Desempate, Tabela A, Art. 238.2.2 
   Velocidade: 350m/min Altura dos Obstáculos: (1,35m X 1,35m) 
   03 cavalos por atleta 
  
  
 TERCEIRO DIA * SÁBADO 
  PROVA COPA BRONZE – 09:00 
   MMR/JCB/AMB/CN4 Tempo Ideal, Tabela A, Art. 238 5.2.3 
   Velocidade: 350m/min Altura dos Obstáculos: (1,00m X 1,00m) 
   03 cavalos por atleta 

  PROVA COPA PRATA – 11:30 
   AM/PRM/JCA/CN5  Desempate, Tabela A, Art. 238.2.2 
   Velocidade: 350m/min Altura dos Obstáculos: (1,10m X 1,10m) 
   03 cavalos por atleta 

  PROVA GRANDE PREMIO CALF – 14:30 
   ABERTA/CARIOCA SR. Duas Voltas, Tabela A, Art. 273 1.2/3.4 
   Velocidade: 350m/min Altura dos Obstáculos: (1,40m X 1,40m) 
   03 cavalos por atleta 

 QUARTO DIA * DOMINGO - 3 ETAPA RANKING ESCOLAS FEERJ 
  SCHOOLING 0,40m – 08:30 
   ABERTA   Tempo Ideal, Tabela A, Art. 238 5.2.3 
   Velocidade: 350m/min Altura dos Obstáculos: (0,40m X 0,40m) 
   03 cavalos por atleta          03 passagens por cavalo 

  SCHOOLING 0,60m – A SEGUIR 
   ABERTA   Tempo Ideal, Tabela A, Art. 238 5.2.3 
   Velocidade: 350m/min Altura dos Obstáculos: (0,60m X 0,60m) 



   03 cavalos por atleta          03 passagens por cavalo 

  SCHOOLING 0,80m – A SEGUIR 
   ABERTA   Tempo Ideal, Tabela A, Art. 238 5.2.3 
   Velocidade: 350m/min Altura dos Obstáculos: (0,80m X 0,80m) 
   03 cavalos por atleta          03 passagens por cavalo 
   

SCHOOLING 0,90m – A SEGUIR 
   ABERTA   Tempo Ideal, Tabela A, Art. 238 5.2.3  
   Velocidade: 350m/min Altura dos Obstáculos: (0,90m X 0,90m) 
   03 cavalos por atleta          03 passagens por cavalo 

CLEAR ROUND 1,00m – A SEGUIR 
   ABERTA   Cronômetro , Tabela A, Art. 238.2.1  
   Velocidade: 350m/min Altura dos Obstáculos: (1,00m X 1,00m) 
   03 cavalos por atleta          03 passagens por cavalo 

CLEAR ROUND 1,10m – A SEGUIR 
   ABERTA   Cronômetro , Tabela A, Art. 238.2.1  
   Velocidade: 350m/min Altura dos Obstáculos: (1,10m X 1,10m) 
   03 cavalos por atleta          03 passagens por cavalo 

CLEAR ROUND 1,10m – A SEGUIR 
   ABERTA   Cronômetro , Tabela A, Art. 238.2.1  
   Velocidade: 350m/min Altura dos Obstáculos: (1,20m X 1,20m) 
   03 cavalos por atleta          03 passagens por cavalo 

OBS.: Tab. A art. 273 1.2/3.4 de acordo com art. 273 4.3 - 12 vagas garantidas ou 
todos os zeros. Serão pagos os prêmios aos que participam da segunda volta 
conforme o programa. Em caso de empate, na primeira volta na 12 posição, deverão 
ser admitidos os empatados. Premiação em espécie agrupada. Os conjuntos que 
disputam o Campeonato Carioca de Sênior voltam para a segunda volta independente 
de seu resultado, desde que não tenham sido eliminados. 

CÓDIGO DE CONDUTA DA FEI: 
 1. Em todos os esportes equestres o CAVALO tem que ser considerado a 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  
 tem 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 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. 
 Importante: 
 Casos omissos a esse programa e/ou regulamentação serão decididos pela  
 Comissão Técnica do CONCURSO CALF DE SALTO 202. 

COMITE ORGANIZADOR: 
  MANEGE MARIE CENTRO DE TREINAMENTO EQUESTRE LTDA. 

  
05 de Julho de 2021.


