Leonardo Pereira convida todos a participar da:

1ª Prova CT Leonardo Pereira
Campos dos Goytacazes/RJ
Data:

15 a 17 de janeiro de 2021

Local:

CT Leonardo Pereira, Campos dos Goytacazes/RJ

1. INSCRIÇÕES

1.1. As inscrições antecipadas deverão ser feitas pelo SGP SISTEMA
(www.sgpsistema.com).
1.2. DADOS PARA DEPOSITO:

1.3. Uma vez paga uma inscrição, o valor pago não será devolvido, transferido ou
transformado em crédito, mesmo através de laudo médico ou laudo veterinário.
1.4. Depois de feita uma inscrição, nenhum tipo de alteração será permitido, exceto pela
substituição do cavaleiro, que deverá ser feita de acordo com a programação de
horário.
1.5. Outros casos serão avaliados pela comissão organizadora.
1.6. Comprovantes devem ser enviados para: (22) 9.9906-3628

2. CATEGORIAS E VALORES DE INSCRIÇÕES

Categorias

Desconto

Três Tambores
Test Horse (por passada)
Categorias Castrados
GP ABQM
Cavalo Iniciante Ger. 2017, Aberta Jr, Aberta Sr,
Profissional Light e Amador Masculino.
Amador, Feminino, Amador Principiante e Amador Máster.
Jovem A, B e C, Júnior Principiante e Jovem Principiante.
Rodeio Feminino Pista Reduzida
Kids
GP Leonardo Pereira (2 Passadas)

R$ 40,00
Grátis
R$ 65,00
R$ 145,00
R$ 135,00
R$ 145,00
R$ 205,00
Grátis
2P – R$ 255,00

3. BAIAS
3.1. As reservas de baias deverão ser efetuadas no site do SGPSISTEMA, até o dia 14
de Janeiro de 2021 e quitadas junto à organização.
3.2. Valor de reserva da baia e de R$180,00 por animal.
3.3. Após reserva da baia, efetuar o pagamento e enviar comprovante para
guilhermegomespereira@outlook.com, para liberar a inscrição.

4. DOCUMENTOS EXIGIDOS
4.1. Atestado de Anemia Infecciosa Eqüina (A.I.E. com resenha obrigatória).
4.2. Exame negativo de MORMO.
4.3. Vacinação Antigripe Equina (ou declaração de que não houve nenhum caso da
doença na região nos últimos 30 dias)
4.4. Observações:
4.4.1. Todos os Exames devem ser originais (Cópia ou Fax não serão aceitos)
4.4.2. Os exames devem estar em dia, não serão aceitos se os mesmos vencerem com
os animais dentro do local da prova.
4.4.3. Os GTA`S de retorno só serão liberados mediante quitação dos valores
referente as inscrições e as reservas de baias junto a secretaria.

4.4.4. Os GTA`S de retorno serão entregues na secretaria após quitação de
débitos
4.5.Qualquer divergência com documentação, os veterinários serão instruídos a
não permitir a permanência dos animais no evento.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1. O Evento é regido pelo Regulamento da ABQM e normas internas, estabelecidas
pela Comissão Organizadora da Prova em seu Manual de Normas e Condutas.
5.2. Test horse, limite de até 3 passadas por conjunto. Cada passada equivale a uma
nova inscrição.
5.3. Na categoria GP Leonardo Pereira (tira teima) não será exigido peso e categoria
livre.
5.4. O cavaleiro que insistir em se manter na pista após o horário do seu fechamento
será desclassificado.
5.5. As provas começarão rigorosamente no horário marcado. A Comissão
Organizadora se reserva o direito de atrasar a prova, caso ocorra algum problema de
ordem técnica.
5.6. Todos os casos excepcionais serão resolvidos pela Comissão Organizadora.
5.7. Categoria Kids, Júnior Principiante e Júnior, o uso do capacete é obrigatório.
5.8. Categoria Jovem e Jovem Principiante, o uso do capacete é opcional.
5.9. Cada Cavaleiro pode apresentar até 6 animais em cada categoria desde que 3 sejam
Puro Castrado.
5.10. Nas provas de trabalho somente cavaleiros maiores de 14 anos poderão
apresentar garanhões.
5.11. Como condição de participar de um evento oficial do Montanha Horse Show,
fica estabelecido que os Criadores, Proprietários, Apresentadores, Treinadores,
Tratadores e outros, assumirão inteira responsabilidade face a possíveis riscos de
natureza pessoal e/ ou patrimonial, que por um acaso venha acontecer. Isentando o
EVENTO e seus Organizadores de qualquer responsabilidade quanto aos mesmos.

5.12. Categoria GP ABQM – para animais de qualquer idade, sendo disputada na
Classe Aberta, é exigido peso mínimo de 75 Kg, podendo participar amadores e
principiantes, desde que sejam proprietários de animais ou dentro do parentesco
exigido.
5.13. Cavalo Iniciante Ger. 2017 – exclusiva para animais nascidos entre 01/07/2017
a 30/06/2018, sendo disputada apenas na Classe Aberta, é exigido peso mínimo de
75 Kg, podendo participar amadores e principiantes, desde que sejam proprietários
de animais ou dentro do parentesco exigido;
5.14. Test Horse – Tempo limite liberado de 1 minuto em pista, caso ultrapasse será
aplicada multa de R$100,00 ao conjunto.
5.15. Competidores das categorias Amador, Amador Light, Amador Master, Júnior e
Jovem - só podem correr em cavalos próprios ou de Grau de Parentes Exigido pela
ABQM.
5.16. Todas as categorias estão sujeitas a acontecer com um mínimo de 3 (três)
inscritos na mesma. Caso não ocorra, a inscrição será cancelada e o dinheiro
devolvido. Fica salvo que antes de qualquer decisão os competidores serão avisados
previamente.
5.16.1. A comissão organizadora se reserva o direito de unificar a categoria pra
efeito de premiação e pontuar os competidores separadamente em suas
classes.
5.17. Provas de CASTRADOS – Em incentivo aos Animais Puros Castrados, a
Categoria de Castrado equivalente, que será na mesma passada das categorias
existentes e os resultados, pontos, premiações, troféus e fivelas serão separados.
Não será permitido fazer inscrição somente na categoria de castrado, caso isso
ocorra a inscrição não terá validade.
Ex: O Animal Castrado que fizer inscrição no GP ABQM poderá fazer inscrição
também no GP ABQM Castrado, onde a passada da Categoria GP ABQM irá valer para
a Categoria GP ABQM Castrado.
5.17.1. As inscrições das categorias de incentivo castrado serão automáticas.
5.18. SERÁ PERMITIDO A PARTICIPAÇÃO DE TODAS AS RAÇAS DE
ANIMAIS EM TODAS AS CATEGORIAS INCLUSIVE NAS OFICIAIS
5.19. TODOS OS CAVALOS QUARTO DE MILHA DEVEM ESTAR
CHIPADOS PARA PONTUAR JUNTO A ABQM.

Acima constam alguns dos principais itens do Manual da
ABQM, fica aqui confirmado que todo Evento é regido pelo
Manual da ABQM.
6. REGULAMENTO – FEMININO PISTA REDUZIDA
6.1. Medidas da pista são, 13,80m da fotocélula até o primeiro tambor, entre o primeiro
e o segundo terá uma distância de 23m e do terceiro até o segundo ou primeiro será
de 27,50m.

6.2. A categoria terá 2 passadas na Sexta-feira e Sábado, os 10 melhores tempos entre as
duas passadas correrão a final no domingo.
6.3. Domingo os 10 melhores tempos irão para a final.
6.4. As competidoras poderão escrever mais de um animal, pagando o valor extra da
inscrição, mais somente valerá o seu menor tempo independente do animal.
6.5. Só serão aceita substituição de animais por animais inscritos na categoria, casos
extraordinários serão avaliados pelo juiz e comissão organizadora.
6.6. As competidoras que estiverem correndo em mais de um animal, só valerá o seu
menor tempo, ficando a critério em qual animal disputar a final.
6.7. A competidora poderá trocar de animal a qualquer momento, devendo avisar com 1
hora de antecedência a comissão organizadora, caso não comuniquem a alteração a
mesma pode ser desclassificada.
6.8. Obrigatório o uso do chapéu.
6.9. Obrigatório o uso de traje completo (competidora e treinador) e chapéu.
6.10. Será permitida a entrada do treinador.
6.11. Categoria não oficial ABQM, mas acompanha o regulamento de Bem-Estar
animal da ABQM.
6.12. Peso mínimo de 65 quilos.
6.13. Embocaduras Liberadas (exceto bocais com quina e ponta e gamarras de aço
mesmo que encapadas). As barbelas deverão ser regulares e assentadas de forma
correta na mandíbula do animal (não podem estar torcidas).
6.14. Conduta antiesportiva, inconveniente e desrespeitosa, acarretará em
desclassificação.
6.15. As competidoras deverão enviar seus currículos para a organização através do
email: guilhermegomespereira@outlook.com
6.16. SERÁ PERMITIDA A PARTICIPAÇÃO DE ANIMAIS DE OUTRAS
RAÇAS E COMPETIDORAS QUE NÃO ESTIVEREM EM DIA COM SEUS
DEBITOS NA ABQM.

7. REGULAMENTO – MELHOR MÉDIA

7.1. Melhor Média Amador/– será composta pelo tempo de uma categoria oficial
(amador/jovem ou aberta) + o tempo da passada do Tira Teima.
7.1.1. A categoria Amador Masculino não valera para media já que ainda não e uma
categoria oficial.

7.2. O competidor da CLASSE AMADOR/JOVEM que tiver tempo nas categorias
ABERTAS, terão o tempo aproveitado normalmente.
7.3. A comissão ressalva que as Médias estão divididas por CLASSE e não por
CATEGORIA do competidor, ou seja, para os competidores da CLASSE
AMADOR são todos aqueles que não são profissionais do cavalo.
7.4. Será respeitado o ano HIPÍCO para as medias JOVEM/AMADOR.
8. PROGRAMAÇÃO
DIA
Sexta-feira
(15/01/2021)

Sábado
(09/05/2020)

Domingo
(10/05/2020)

PROVA

HORÁRIO

Entrada de animais

10:00hrs

Test – Horse

18:00hrs

Test Horse

09:00hrs

GP ABQM, Cavalo Iniciante Ger. 2017, AbertaJr,
Aberta Sr, Feminino, Amador Masculino e
Profissional Light

14:00Hrs

Tira Teima e Rodeio

Intervalo de
1 Hora

Final Rodeio Feminino
Amador, Jovem A, Jovem B, Amador Máster, Jovem
C, Amador Principiante, Júnior Principiante e Jovem
Principiante

09:00hrs
Sequencia

