
II COPA ANHANGUERA 
 
 01/04/2023 1ª Etapa!!! 
 
MAIS DE R$18.000,00 GARANTIDOO 
 
INÍCIO AS 8:00 PONTUALMENTE!!! 
 
Teste Horse R$ 60,00 ( limitado à 130 passadas). 
Kids R$ 80,00. 
Feminino R$ 250,00. 
Mirim  R$ 160,00. 
Jovem  R$ 160,00. 
Amador  R$ 180,00. 
Iniciante  R$ 80,00. 
Potros Ger 2018/2019  R$ 150,00. 
Tira Teima  R$ 250,00. 
PASSADA EXTRA R$100,00. 
*VALORES ACIMA SOMENTE ATÉ 30 DE MARÇO!* 
 
 

* PREMIAÇÃO GARANTIDA* 
 
*FEMININO * 
*1º* lugar = *R$ 3.000,00*. 
*2º* lugar = *1 SELA BOOTS HORSE* no valor de R$2.800,00. 
*3º* lugar = R$ 1.000,00. 
*4º* lugar = R$ 800,00. 
*5º* lugar = R$ 700,00. 
*=R$8.300,00* 
(Se atingir *50* inscrições, haverá premiação para o *6°, 7°, 8°, 9°, e 10°* lugar, no valor de 
R$500,00!) 
 
*MIRIM (Haras Lacerda)* 
*1º* lugar = R$ 800,00 
*2º* lugar = R$ 600,00 
*3º* lugar = R$ 400,00 
*=R$1.800,00* 
 
*TIRA TEIMA (MM DIESEL)* 
*1º* lugar = R$ 2.000,00 
2º lugar = R$ 1.000,00 
3º lugar = R$ 800,00 
*1º* 2D = R$ 1.000,00 
*1º* 3D = R$ 1.000,00 
*1º* 4D = R$ 1.000,00 
*1º* 5D = R$ 1.000,00 
2º 5D. = R$ 300,00 
( Divisão dos D’ em 0’400). 
*=R$8.100,00* 
 
*Rateio de 100%* 
- Jovem. 
- Potros. 
- Amador. 
 
Troféu para TODAS as categorias, (exceto teste horse). 
 
 
 



 
 
*REGULAMENTO* 
 
 
- Inscrições no dia, somente até o final da categoria TESTE HORSE. 
- Acréscimo de R$ 30,00 nas inscrições feitas no dia da prova, exceto TESTE HORSE! 
-  PROIBIDO COOLER/ CAIXA TÉRMICA!!! 
-  Para ciência de todos, não sera chamado em pista competidor com débito em aberto! 
- SOMENTE na categoria ABERTA/TIRA TEIMA poderá ser premiado o mesmo competidor com 
animais diferentes. 
- Uso obrigatório de capacete na categoria kids. 
- Categoria KIDS e INICIANTE não haverá premiação em dinheiro, será entregue brindes e troféu. 
- KIDS até 8 anos. (Troféu e brindes para todas as crianças). 
- MIRIM até 13 anos.  
- JOVEM até 18 anos. 
- AMADOR 19 anos ou mais. 
-  INICIANTE, competidor que não tenha registro ALGUM no SGP. Primeira participação em uma 
prova! 
-  Permitida a entrada de treinador em todas as categorias. 
- Todas categorias terão 1 passada, tendo a opção de fazer a passada extra. 
- Caso haja falha na fotocélula, o competidor irá para final de folha, o mesmo volta SEM 
PENALIDADES. 
-  PESO/ EMBOCADURA/ REIO LIBERADO! 
- Trazer balde de água para uso próprio.  
- Passada extra, não é contabilizada no rateio. 
- Categoria feminino, uma ou duas passadas, caso haja final, conta o menor tempo para a 
classificatória, soma com o tempo da final. 
- Traje completo somente na final da categoria FEMININA.(caso haja final). 
- Praça de alimentação no local. 
- Poderá haver 2 etapa bônus em outra localização, a pontuação referente a Copa Anhanguera será 
previamente anunciada!  
 
–––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

SOBRE O CAMPEONATO:  
1 - Pontua o COMPETIDOR, independente do animal. 
2 - Se faz necessário participar de 4 etapas para premiação final. 
3 - A pontuação será distribuída de 100 à 10 pontos, do primeiro ao décimo lugar. O competidor que 
não pontuar entre os 10 primeiros, automaticamente ganha 5 pontos por participação! 
4- Os campeões do campeonato receberão uma fivela personalizada da Sumetal. (KIDS, MIRIM, 
JOVEM, AMADOR, ABERTA, e FEMININO). 
5 - A categoria ABERTA/TIRA-TEIMA terá como premiação do CAMPEONATO, 1 MOTO entregue 
pela MM DIESEL Performance de Americana! 

  


