
 

 

  Inscrições: 

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

- As inscrições poderão ser realizadas até início de cada categoria nos dias do evento. 

-Após realizadas as inscrições, as mesmas não poderão ser canceladas, restituídas ou transferidas em nenhuma hipótese. 

-As informações no ato das inscrições são de inteira responsabilidade do Treinador, pais, criador e ou responsáveis, levando 

em consideração a desclassificação por falsas informações. 

Disposições Gerais: 

- A prova seguirá o Regulamento Oficial da ABQM. 

 - O acréscimo de tempo entre os D’s será de 0.500 milésimos. 

- 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 e/ou acidente pessoal que o 

competidor venha a sofrer ou ocasionar a terceiros. 

- Todos os casos que vierem a ocorrer durante o evento e que não conste neste Regulamento serão decididos pelo juiz e  pela 

Comissão Organizadora.  
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Test Horse  

Cavalo Iniciante  

Potro do Futuro 

Aberta Sr/Jr  

Jovem A  

Jovem B  

Amador  

Feminina  
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TIRA TEIMA 

GP- ORGANNACT  

 

Sujeito alterações. 

CATEGORIAS 

- Potro do Futuro: para animais nascidos entre 01/07/2016 a 31/06/2017. 

Cavalo Iniciante – 01/07/2017 a 30/06/2018 

-Aberta Livre – Animais de todas as idade  

- Amador (19 anos ou mais)  

- Aberta Feminino – peso mínimo de 65 kg 

-Jovem A (até 13 anos hípicos ) 

- Jovem B (14 a 18 anos hípicos) 

http://www.sgpsistema.com/


 

 

 Distribuição de premiação nas categorias com porcentagem. 

 

CAVALO 
INICIANTE 

POTRO 
FUTURO 

ABERTA 
Sr/Jr   

ABERTA  
FEMININA 

AMADOR  JOVEM  
A 

JOVEM 
B 

1º 25% 1º 25% 1º 25% 1° 30% 1° 25%     1° 25%   1° 25% 

2º 15% 2º 15% 2º 15%       2° 20%       2° 15%     2° 15%   2° 15% 

3º 10% 3º 10% 3º 10%       3° 10% 3° 10% 3° 10% 3° 10% 

          

INSCRIÇÃO 
R$ 100,00 

INSCRIÇÃO 
R$ 100,00 

INSCRIÇÃO 
R$ 100,00 

INSCRIÇÃO  
R$ 130,00 

INSCRIÇÃO 
R$ 100,00 

INSCRIÇÃO  
R$ 100,00 

INSCRIÇÃO 
R$ 100,00 

PREMIAÇÃO PREMIAÇÃO PREMIAÇÃO PREMIAÇÃO  PREMIAÇÃO PREMIAÇÃO PREMIAÇÃO  

50% 50% 50% 60% 50% 50% 50% 

O TEST HORSE terá o valor de 20,00 e não inclui premiações e da o direito a uma passada, ou quem preferir 60seg de treino. 

 

TIRA TEIMA – GP ORGANNACT 

- Categoria Livre para todos os competidores e animais, livre de peso. Traje e equipamentos conforme regulamento abqm. 

- Para cada conjunto, a inscrição dá direito a 02 (duas) passadas. 

- Correrão primeiro todos os conjuntos da 1° passada. Depois que acabados os conjuntos da 1° passada começarão a correr os 

conjuntos da 2° passada. (Não haverá 3ª passada) 

- O mesmo cavalo não poderá ser montado e/ou inscrito por outro conjunto. 

- A inscrição terá o valor de 150,00 

1D 2D 
1º 25% 1º 8% 

2º 15%  2º 7% 

3º 10% 3º 5% 

- Atenção: Todos os animais devem estar com o exame de AIE, Atestado de Sanidade (Influenza), Exame negativo de Mormo, 

Vacinação Antigripe eqüina (ou declaração de que não houve nenhum caso da doença na região nos últimos 30 dias) e GTA 

(Guia de Transporte Animal). Dados do GTA e Informações:  


