












Regulamento COPA 3DM 

• Será exigida de todos os animais documentos de Exame Negativo de AIE, GTA, Atestado de vacinação 
contra influenza, atestado de Veterinário de Sanidade Animal e Exame Negativo de Mormo. 
• Abertura do Haras Raphaela estará liberada a partir do dia 07/08 (domingo) das 8h às 19h, a partir do dia 
08/08 (segunda-feira) o horário é das 6h às 20h.

SERÁ PERMITIDO FAZER INSCRIÇÃO ATÉ SAIR A ORDEM DE LARGADA DA CATEGORIA
• Prova Oficializada ABQM
• Regulamento ABQM
• Aberta a todas as raças
• Não será permitido cancelar inscrição após sair a ordem de largada
• Crianças de 11 anos ou menos é obrigatório uso de capacete;
• Nas categorias com premiação em D, os D’s serão de 501 milésimos. 
• É de inteira responsabilidade do competidor/proprietário as informações prestadas a organização da prova 
sobre as categorias, bem como nome e registro do animal e do cavaleiro. Qualquer divergência de informação 
poderá ocasionar na desclassificação do conjunto.
• Pagamento de baias via boleto bancário. 

POTRO DO FUTURO
Serão classificados os 30 melhores tempos para a disputa da Final Ouro. Os demais disputarão a Categoria 
Prata, exceto os animais que obtiveram Sat e os que não compareceram na classificatória

IMPORTANTE
• Termo de compromisso e responsabilidade: Todos competidores e seus representantes legais são respon-
sáveis por seus animais, veículos, trailers, acessórios, etc. Tanto dentro como fora do recinto e área de cam-
ping. Assumindo integralmente as responsabilidades civis e criminais por eventuais acidentes e/ou danos que 
possam a vir ocorrer com a competidora, animal, veículo, trailer e acessórios. O competidor após a realização 
da sua inscrição e pagamento da mesma automaticamente autoriza o uso de sua imagem sem ônus para a 
COPA 3DM e seus parceiros e isentando-os da responsabilidade civil ou criminal de quaisquer acidentes ou 
danos ocorridos durante as etapas e final do campeonato.
• No ato da inscrição e pagamento da mesma, o competidor e/ou seu representante legal (em caso de me-
nor de idade) aceita integralmente os termos do regulamento previamente divulgado a todos, não podendo 
declarar o desconhecimento do mesmo.

Os comprovantes de Baia e inscrição deverão ser enviado para cajeass.eventos@gmail.com
maiores informações (17) 98112-7669 Flávia Cajé / Sandra Carvalho (14) 99671-7606


