
Regulamento COPA NSG 

 

•       Entrada de animais: A partir 18/11/2020 (quarta-feira) das 8h às 18h. 

•       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.  

 Toda prova será realizada seguindo a cartilha de APLICAÇÃO DE NORMAS DE 

COMBATE A COVID-19 EM PROVAS EQUESTRES DA ANTT. 

 Prova Oficializada ABQM 

  Regulamento ABQM 

 Aberta a todas as raças 

    Categoria mirim e crianças de 11 anos ou menos é obrigatório uso de capacete; 

 Nas categorias com premiação em D, os D’s serão de 500 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. 

 Para alojamento no camping é obrigatório reserva de baia, é proibido fazer piquete. 

 A pista será na medida oficial da ABQM, exceto na categoria feminino mirim e nas 

finais onde somente a fotocélula estará reduzida. 

 

 COPA NSG valerá como ETAPA CHEIA para o campeonato nacional dos três tambores 

(ANTT). 

 As inscrições deverão ser realizadas e pagas até o dia 18/11/2020, o comprovante deverá 

ser enviado para flaviacaje@antt.org.br .  

 

 

   FEMININO 

 A categoria feminino terá seu início na sexta feira, sendo disputada e premiada em 

formato de 3D no mesmo dia. Já a FINAL FEMININO, que será disputada no sábado e 

com premiação a parte e distribuição de pontos para o ranking ANTT. Onde as 10 (dez) 

primeiras colocadas de sexta feira serão as finalistas, sendo que todas as competidoras 

inscritas estarão concorrendo as vagas da final, já que a mesma pagará a filiação etapa no 

momento da inscrição. 

 

 

 

 

 

MIRIM 

 Pela Categoria Mirim, todas inscritas também estarão aptas para se classificar para 

FINAL MIRIM. A qual contará com os cinco melhores tempos das competidoras. E sua 

premiação será apenas na Final Mirim. 

mailto:flaviacaje@antt.org.br


 

 

IMPORTANTE 

    Na final feminino e mirim o regulamento da prova passa a ser o mesmo regulamento do 

campeonato da ANTT. Onde traje e outras regras passam a ser obrigatórios.  

Na categoria feminino, mirim e nas finais a pista será reduzida somente nas fotocélulas, mantendo 

a medida oficial entre os tambores.  

 

A competidora só se classifica com 1 (um) animal para a mesma final. 

Para efeito da classificação final será somado o tempo da categoria que a competidora correu mais 

o tempo da final.  

 Será obrigatório o uso da camisa fornecida pela ANTT para as competidoras classificadas para 

as finais 

Não será permitida a entrada de acompanhante no evento, exceto para menores de idade, 

que poderá entrar apenas com um acompanhante. 

Obs: Baias reservadas e pagas não serão canceladas. 
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