
2ª PROVA DE TRÊS TAMBORES e BALIZA  

ESTÂNCIA PRADO 

 
REGULAMENTO DA PROVA 

12 de Dezembro de 2020 

 

1. Das regras: serão as regras da ABQM. 

2. Das inscrições: Será usado o SGP Sistema de Gerenciamento de Provas para as inscrições, e 

estarão abertas a partir do dia 03 de dezembro de 2020. Sendo possível fazer inscrições no 

dia da prova, até o momento do anúncio da categoria, a partir deste momento estarão 

encerradas as inscrições para a categoria. 

3. Dos pagamentos de inscrições, da GTA e da taxa de permanência. O pagamento das 

inscrições poderá ser feito via depósito bancário ou no dia da prova na secretaria. Não serão 

chamados para a prova os competidores que não apresentarem comprovante de 

pagamentos. Da GTA: será cobrada a GTA de retorno R$ 20,00. Da permanência de cavalos: 

será cobrada taxa de permanência de R$30,00 por cavalo. O valor será revertido para 

contratação da ambulância, banheiros químicos, caminhão pipa e outros que se fizerem 

necessários. 

4. Valores para inscrições antecipadas.  

 Test Horse Tambor: 01 passada R$ 30,00, 02 Passadas R$ 50,00 

 Cavalo iniciante – R$ 120,00 

 Kids 0 a 10 anos – R$ 80,00 

           (obrigatório o uso de capacete, regra ABQM) 

 Jovem  A 0 a 11 anos – R$ 80,00 

 Jovem B 12 a 14 anos – R$ 80,00 

 Jovem C 15 a 18 anos – R$ 100,00 

 Amador Principiante – R$ 120,00 

 Amador – R$ 120,00 

 Amador Master – R$ 120,00 

 Profissional Ligth – R$ 120,00 

 Aberta Junior - R$ 120,00 

 Aberta Sênior – R$ 120,00 

 Tira Teima – R$ 120,00 

 Aberta Feminina – R$ 140,00 

 Baliza - R$ 80,00 

PARA INSCRIÇÕES NA HORA HAVERÁ ACRÉSCIMO DE R$ 30,00 AO VALOR DA INSCRIÇÃO 

5. Obrigatória apresentação de GTA, Exame de MORMO, Exame de Anemia Infecciosa e 

Carteirinha de vacinação. Regulamento do bem estar animal ABQM. 

6. Da permanência no recinto:  

É proibida a presença de público. Poderão adentrar a propriedade o treinador, o atleta, e um 

(02) acompanhantes por atleta independente de ser menor de idade ou não.  

É obrigatório o uso de máscara, sendo liberada a retirada da máscara, para o competidor, 

apenas para o momento da prova, após o que deverá ser recolocada. E o competidor deve 

retornar ao seu local de acampamento. 

Entre um acampamento e o outro deverão respeitar a distancia de 2 metros. 

É terminantemente proibido confraternizações e churrascos nos acampamentos e 

estacionamentos. 

7. O restaurante do local estará fornecendo refeições, lanches e bebidas durante o evento. 

8. Das premiações: Do total arrecadado 50% ficará  para a organização do evento. Os restantes 

50% formarão os 100% da premiação geral. A premiação será paga de acordo com o número 

de inscrições conforme segue: de 1 a 5 inscritos na categoria, prêmio somente para o 1º 

colocado 100%, de 6 a 10 inscritos na categoria, prêmio para 1º colocado 65% e 2º colocado 

35% , de 11 inscritos e acima na categoria, prêmio para 1º colocado 50%, 2º colocado 30% e 

3º colocado 20%.  

 


