
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalidade de Concurso Completo de Equitação da Federação Equestre do 

Estado do Rio de Janeiro - Regulamentação e Ranking 2021 

 

1. Regulamentação da modalidade de Concurso Completo de Equitação na Federação Equestre 

do Estado do Rio de Janeiro 
a. Serão utilizados durante a realização das competições, os seguintes Regulamentos:  

- Regulamento de Concurso Completo de Equitação (CCE) da Federação Equestre Internacional (FEI) 

– FEI Eventing Rules – 25th Edition effective 1st January 2021 (disponível no site 

https://inside.fei.org/sites/default/files/Eventing%20Rules%20for%202021%20-

20rules%20changes%20track%20changes%20-%2010.12.2020_0.pdf). 

- Regulamento da Confederação Brasileira de Hipismo (CBH) de CCE 2020 atualizado em 27 de 

outubro de 2020 (disponível no site http://cbh.org.br/images/Regulamento_CCE_CBH_2020_F.pdf). 

b. Os programas de cada competição do calendário 2021 da Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro 

(FEERJ) detalhará especificidades para cada evento. O evento poderá conter somente provas da FEERJ e/ ou 

CBH e FEI. 

c. Informações e esclarecimento mais detalhados podem ser obtidos nos regulamentos e memorandos da FEI 

e da CBH.  

 

2. Ranking Estadual 2021 
1. Será realizado durante o ano de 2021 o Ranking Estadual de CCE que obedecerá a seguinte regulamentação: 

a. Níveis a serem disputados (tabelas com as características detalhadas de cada nível são encontradas no 

Regulamento da CBH de CCE 2020) no Ranking: 

- BR 50; 

- BR 75; 

- BR 90; 

- BR 1*; 

- BR 2*; 



 

 

2. A previsão inicial é de que sejam realizadas 04 (quatro) etapas do Ranking 2021 é: 

Nr Etapa Data Entidade Local 

01 1ª 13 de março Colégio Militar do Rio de Janeiro Rio de Janeiro – RJ 

02 2ª 25 a 27 de março Escola de Equitação do Exército Rio de Janeiro – RJ 

03 3ª 26 a 29 de agosto 
Academia Militar das Agulhas 

Negras 
Resende – RJ 

04 
4ª e Campeonato 

Estadual 
11 a 14 de novembro Regimento Andrade Neves Rio de Janeiro – RJ 

3. As etapas podem ser realizadas juntamente com competições da CBH e/ ou FEI. 

4. Cada comissão organizadora definirá os níveis de dificuldade que serão realizados em suas respectivas 
competições. 

5. Para a classificação final do Ranking serão adotados os seguintes critérios: 

- Somatório de todos os resultados do conjunto na (s) etapa (s) do ano de 2021 que participou, dentro 
de um determinado nível (se o conjunto mudar de nível durante o ano, receberá uma classificação dentro de 
cada nível que tiver participado). 

- Para efeito de pontuação, após a classificação final da etapa e dentro de cada nível será utilizado a 
seguinte pontuação: “n” será o número de conjunto participantes dentro de um determinado nível e então será 
atribuído “n +1” para o primeiro colocado, “n – 1” para o segundo colocado, “n – 2” para o terceiro colocado 
e assim por diante (exemplo: competição com 30 conjunto no nível BR 90 – 1º colocado: 31 pontos, 2º 
colocado: 29 pontos, 3º colocado: 28 pontos, 4º colocado: 27 pontos). 

- Não haverá descarte de resultado. 

- Para efeito de Ranking, quando o conjunto não participar de uma etapa receberá 0 (zero) ponto. 

6. O Campeonato Estadual de CCE será realizado juntamente com a 4ª Etapa do Ranking (última etapa) 
valendo assim o resultado do conjunto para a classificação final do Ranking (juntamente com o somatório das 
etapas que participou) e para o Campeonato Estadual. 

7. Em caso de empate entre os títulos de Campeão, Vice-Campeão / ou 3º Lugar dentro de um determinado 
nível no Ranking 2021 será utilizado o seguinte critério: 

 - Maior número de 1º lugares nas etapas (dentro do nível em questão). 

 - Permanecendo o empate: melhor resultado na 4º Etapa do Ranking/ Campeonato Estadual (dentro do 
nível em questão).  

 - Caso o empate permaneça os conjuntos serão considerados empatados. 

8. As datas e locais podem ser alterados/ cancelados em função de ajustes entre a FEERJ e as comissões 
organizadoras de cada evento. Caso possível e com autorização da FEERJ, podem ser incluídas novas etapas 
para o Ranking. 
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