
 
 

 

 

I Etapa do VII Circuito AICT de Três 

Tambores 2022 - BELA VISTA - MG 

Tira Teima RANCHO WA 

BELA VISTA MG. 

 

Data: 28/05/2022. 

 

Inscrições: 

 

- As inscrições deverão ser feitas antecipadas pelo SGP (www.sgpsistema.com). 

 
 

Programação: 

 

SÁBADO 28/05/2022 

À partir das 13:00hrs 

 

Pista liberada para treino até as 11:00hrs. 



Valor e sequência das Inscrições e das provas AICT 2022: 

 

CATEGORIAS VALOR TAXA JUIZ 

Kids R$20,00  

Escolinha R$40,00  

Test Horse R$ 30,00 - 

Cavalo iniciante R$ 80,00  

Aberta Unificada R$ 100,00  

Amador R$ 80,00  

Amador Principiante R$ 80,00  

Jovem R$ 50,00  

Feminino R$ 50,00  

Tira Teima – 1 Passada R$ 100,00 - 

Tira Teima – 2 Passadas 
(Mesmo competidor) 

R$ 150,00 - 

Tira Teima – 2 Passadas 
(Competidores diferentes) 

R$200,00 - 

Todas as categorias, exceção de jovem, kids e tira teima será exigido peso mínimo de 75 kg e para 

categoria feminina 65 kg. 

 

Disposições Gerais: 

- As inscrições com desconto deverão ser feitas antecipadas pelo SGP e os pagamentos 

deverão ser feito através de deposito bancário na AG: 2557-7 Conta Poupança: 11909-1 

– Variação: 51 - Lucas Queiroz Soares - até dia 26/05/2022. PIX: (33)999484854. 

 

Os comprovantes deverão ser enviados para o Whatsapp (33)999484854 (Lucas) ou 

(33) 98816-8598 (Bruna) ou pelo e-mail aictmg@gmail.com com a devida informação 

de quais as inscrições estão sendo pagas. Inscrições feitas e não enviado os 

comprovantes com as devidas informações para o e-mail serão automaticamente 

canceladas. Depósito que estiver com saldo bloqueado na conta da acima descrita no dia 

do evento também não será acatado como inscrição paga. 

 

- Inscrições feitas a partir de 27/05 será cobrado um acréscimo de R$ 10,00 com 

exceção do Tira teima, test horse, kids e escolinha. 

 

- Apresentação dos comprovantes de pagamento no dia do evento somente até as 

10:00hrs. 

 

- A prova seguirá o Regulamento Oficial da ABQM . 

 

- A partir da realização da inscrição o competidor e/ou responsável declaram estar 

compulsoriamente cientes das regras e condições das presentes normas. 

 

- Poderão ser realizadas inscrições de menores, ficando o responsável ou representante 

legal ciente de que a Diretoria e demais organizadores não se responsabilizam por 

qualquer dano material e/ou acidente pessoal que o menor venha a sofrer ou ocasionar a 

terceiros; 

- A Diretoria e demais organizadores não se responsabilizam por qualquer dano material 
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e/ou acidente pessoal que o competidor venha a sofrer ou ocasionar a terceiros. 

 

Categorias: 

 
 

- Amador (Proprietário, Associado, Participante freqüente das etapas) 

 

- Amador Iniciante (Participante iniciante 2019, que nunca correu ou está começando e 

que não tenha ganhado nenhum campeonato realizado pela AICT nos anos anteriores) 

 

- Aberta (Treinadores, tratadores e demais competidores) 

 

- Escolinha (Novos e inexperientes cavaleiros e deve ser vista como algo temporário, 

devendo a meta ser sair assim que possível. Por isso não entra como categoria para fins 

de campeonato. A ORGANIZAÇÃO reserva-se o direito de não aceitar alguma 

inscrição. O COMPETIDOR inscrito nessa categoria poderá correr, além dela, tira 

teima, amador principiante, feminino e jovem. 

 

- KIDS – (Jovens principiantes com idade até 11 anos). 

 

- Jovem – (Jovens principiantes com idade entre 12 à 18 anos). 

 

Regras do Tira Teima: 

 

- Para fins de premiação em categorias com premiação em D’s, considera-se 2D os 

que correrem entre 0,5 e 0,99 seg. acima do menor tempo do GP. 3D os que 

correrem entre 1 e 1,499 seg. acima do menor tempo. 

 

- Categoria Livre para todos os competidores e todos os animais (Inclusive de outras 

raças). 

 

- Não será exigido peso mínimo 

 

- Não pontuará para registro de mérito na ABQM. 

 
 

Atenção!! 

 
 

-No caso de quem optar por repetir o conjunto na segunda passada, será valida para 

critérios de premiação apenas a passada mais bem premiada na classificação final. 

 

-Todos os casos que vierem a ocorrer durante o evento e que não conste neste 

Regulamento serão decididos pelo juiz e pela Comissão Organizadora 

 

- No caso de competidores diferentes, serão computados os dois tempos. 



Local da Etapa: 

 

RANCHO WA 

BELA VISTA/MG 

A 10KM DE NOVA ERA 

Informações: 

Contatos: 

Bruno (31) 9 9950 5121 

Bruna (33) 9 8816 8598 

Lucas (33) 9 9948 4854 

 

 

 

Premiações: 

 

 
Aberta / Amadores / Jovem 

 
Feminino 

1 Lugar R$ 50% 1 Lugar R$ 50% 

2 Lugar R$ 30% 2 Lugar R$ 30% 

3 Lugar R$ 20% 3 Lugar R$ 20% 
 

 

 

 

Tira Teima 3D RANCHO WA 

 

1D 2D 3D  

1. 600,00 1. 400,00 1. 300,00  

2. 400,00 2. 300,00 2. 200,00  

3. 150,00 3. 150,00 3. 100,00  

4. 150,00 4. 150,00 4. 100,00  

 
Não havendo a quantidade mínima de 30 inscrições a premiação do tira teima será 

feita através de rateio dos valores arrecadados. As demais categorias terão o 

rateio de 70% das inscrições. 

 
 

OBS: SERÁ COBRADA TAXA DE RECINTO NO VALOR DE $30,00/ANIMAL, 

INDEPENDENTE SE O MESMO CHEGAR NO DIA DA PROVA. 


