1ª ETAPA DA I COPA ALÉM HORSE

LOCAL: Sindicato Rural, Além Paraíba/MG
DATA: 05/04/2020
HORÁRIO: 10h

 Categorias:
Três Tambores
Test Horse – Cavalo Iniciante (animais nascidos entre 01/07/2016 a 30/06/2017) – Aberta Júnior (animais com até
05 anos hípicos) – Aberta Sênior (animais com 06 anos hípicos ou mais) – Profissional Light (profissionais com
pontuação inferior a 100 pontos na ABQM) – Feminino – Jovem 13 anos ou menos – Jovem 14 a 18 anos –
Jovem Principiante 13 anos ou menos (competidores com pontuação inferior a 15 pontos na ABQM) – Jovem
Principiante 14 a 18 anos (competidores com pontuação inferior a 15 pontos na ABQM) – Amador (19 anos ou mais)
– Amador Principiante (competidores de 19 anos ou mais e com pontuação inferior a 15 pontos na ABQM) – Amador
Máster (40 anos de idade ou mais) e Tira-teima.
Seis Balizas
Test Horse – GP Seis Balizas.
 Valores das inscrições
Categorias
Test Horse

Antecipada (até 31/03)
R$ 30,00 uma passada
R$ 50,00 duas passadas

Tira-teima

R$ 130,00 uma passada
R$ 180,00 duas passadas

Não há acréscimo

Jovens

R$ 80,00

R$ 100,00

Amador, Amador Principiante,
Amador Máster e Feminino

R$ 110,00

R$ 130,00

R$ 130,00

R$ 150,00

R$ 100,00 uma passada
R$ 150,00 duas passadas

Não há acréscimo

Cavalo Iniciante, Aberta Júnior,
Aberta Sênior e Profissional
Light
GP Seis Balizas

Com acréscimo (a partir de 01/04)
Não há acréscimo

INSCRIÇÕES ANTECIPADAS ATÉ 31/03/2020 pelo site www.sgpsistema.com
As inscrições não quitadas até às 23h e 59 min do dia 31/03/2020 não terão direito
ao desconto.

Obs.1: Após realizadas as inscrições, as mesmas não poderão ser canceladas, restituídas ou transferidas em
nenhuma hipótese, bem como não ficarão como crédito para outras etapas. Será permitida apenas a
substituição de cavaleiro, que deverá ser realizada em até uma hora antes do início das provas;

Obs.2: 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 os Organizadores não se responsabilizam por qualquer dano material e/ou acidente pessoal
que o menor venha a sofrer ou ocasionar a terceiros; 



Os Organizadores não se responsabilizam por qualquer dano material e/ou acidente pessoal que
o competidor venha a sofrer ou ocasionar a terceiros. 

Obs. 3: A prova seguirá o Regulamento Oficial da ABQM e pontuará para Registro de Mérito;
Obs. 4: Para efeito de pontuação, todo competidor deverá ser sócio da ABQM;
Obs. 5: Troféus para até o 3º (terceiro) colocado de cada categoria, exceto no Test Horse;
Obs. 6: Troféu para o 1º (primeiro) colocado do Test Horse;
Obs. 7: As categorias que atingirem 20 (vinte) inscrições terão sua premiação em 2D;
Obs. 8: O acréscimo de tempo entre os D’s será de 0.500s/0.500s;
Obs. 9: No Tira-teima a premiação do 3º D será reservada para jovens e amadores;
Obs. 10: A segunda passada NÃO é considerada inscrição;
Obs. 11: As categorias Tira-teima, Test Horse e GP Seis Balizas não são categorias oficiais, sendo assim a
classificação não tem efeito de pontuação na ABQM;
Obs. 12: No GP Seis Balizas não haverá pesagem (assim como no Tira-teima de Três Tambores) e todos os
competidores estão aptos a participar (treinadores, jovens e amadores);
Obs. 13: Haverá uma taxa de adesão à Copa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reis), que será cobrada pelo
próprio Sistema (SGP) na primeira participação de cada competidor. Esta taxa valerá por toda a I Copa Além
Horse;
Obs. 14: Os Organizadores se reservam ao direito de promover qualquer alteração na programação, se
necessário, sem aviso prévio.
 ATENÇÃO: Obrigatória apresentação de atestado de AIE (Anemia Infecciosa Equina), vacinação
Antigripe Equina ou declaração de que não houve nenhum caso de doença na região nos últimos 30 dias,
Exame negativo de Mormo, GTA (Guia de Transporte Animal) e documento que comprove a idade do
competidor.


FAÇAM SUAS INSCRIÇÕES ANTECIPADAMENTE: www.sgpsistema.com
Depósito para: Helvio Braz Mattos de Noronha
CPF: 622.455.207-00
Banco do Brasil / Agência 0107-4 / Conta Corrente: 15275-7
Enviar cópia do comprovante de depósito bancário via e-mail ou WhatsApp para:
helvionoronha@gmail.com ou (22) 98137-8371.


INFORMAÇÕES: Marcelle – (22) 2554-1343 / 98137-8371 
Macarrão – (22) 98145-2945

REALIZAÇÃO:

OFICIALIZAÇÃO:

CONTAMOS COM A PRESENÇA DE TODOS VOCÊS.
NÃO PERCAM!!

PREMIAÇÃO GP SEIS BALIZAS

- 70% (setenta por cento) das inscrições, ficando 50% (cinquenta por cento) para o 1º colocado +
troféu, 30% (trinta por cento) para o 2º colocado + troféu e 20% (vinte por cento) para o 3º
colocado + troféu. Exceto na categoria Test Horse.

PREMIAÇÕES TRÊS TAMBORES

- 70% (setenta por cento) das inscrições, ficando 50% (cinquenta por cento) para o 1º colocado +
troféu, 30% (trinta por cento) para o 2º colocado + troféu e 20% (vinte por cento) para o 3º
colocado + troféu em cada categoria. Exceto nas categorias Test Horse e Tira-Teima.
No caso de alguma categoria ultrapassar as 20 (vinte) inscrições a premiação será em 2D, onde o
prêmio também será de 70% (setenta por cento) das inscrições. Desse total, 60% (sessenta por
cento) será distribuído no 1ºD e 40% (quarenta por cento) distribuído no 2º D.

Seis Balizas e Três Tambores Test Horse

- troféu para o 1º colocado.

Três Tambores Tira-teima
(GARANTIDO com mínimo de 25 conjuntos)
TIRA-TEIMA

R$ 3.100,00

1º LUGAR 1D

R$ 600,00

2º LUGAR 1D

R$ 400,00

3º LUGAR 1D

R$ 300,00

1º LUGAR 2D

R$ 500,00

2º LUGAR 2D

R$ 300,00

3º LUGAR 2D

R$ 200,00

1º LUGAR 3D

R$ 400,00

2º LUGAR 3D

R$ 250,00

3º LUGAR 3D

R$ 150,00

