Segunda copa de três tambores Expofenita 2021
Entre os dias 26 a 28 de novembro acontecerá na Expofenita em Itabuna-BA acontecera a segunda
copa de três tambores de três tambores do Haras GWM e Equiprovas.
O evento terá inicio na sexta-feira dia 26 de novembro as 17hs e fundara no sábado as 13hs.
As provas iniciarão no dia 26 de novembro com teste horse, seguido pelas provas nas categorias
escolinha, jovem A, jovem B, amador, feminino e GP Expofenita e Haras GWM.
No sábado dia 27 de novembro serão realizadas as categorias aberta e finais: masculino e feminino.
As inscrições para o evento deverão ser realizadas até o dia 25 de novembro pelo SGP sistema.
As inscrições das provas e reservas de baias deverão ser feitas pelo SGP sistema:
www.sgpsistema.com e confirmadas via WhatsApp: (73) 99965:3300.
Após inscrições as mesmas não poderão ser canceladas, restituídas ou transferidas em nenhuma
hipótese.
Descrições gerais
● As provas seguirão as regras oficiais da ABQM. Inclusive ao que tange a vestimenta do competidor.
● Serão respeitadas todas as regras impostas pela Vigilância sanitária naquele momento.
● Os competidores menores deverão ser acompanhados pelos responsáveis. Desde já, fica o
responsável ou representante legal ciente de que a direção e os demais organizadores não se
responsabilizam por qualquer dano material/ou acidente pessoal que o menor possa a vir sofrer ou
ocasionar a terceiros.
● A partir da realização da inscrição o competidor e/ou responsável declaram estar compulsoriamente
cientes das regras e condições e condições das presentes normas.
● A Direção e demais organizadores não se responsabilizam por qualquer dano material e/ou acidente
pessoal que o competidor venha a sofrer ou ocasionar a terceiros.
● Os casos que gerarem duvida que não seja esclarecido pelo regulamento serão decididos pela
comissão de prova.

● O acréscimo de tempo entre os Ds será de 0.500s/0,500s.

CATEGORIAS
Jovem A:
Crianças e adolescentes com idade entre 6 e 13 anos (obrigatório uso de capacete).
Jovem B:
Adolescentes entre 14 e 18 anos.
Feminino:
Categoria exclusiva para mulheres, independentes do animal, incluindo sem registro genealógico e
qualquer idade ou mérito.
Amador:
Condição de amador é um compromisso de boa fé entre o competidor e organizadores.
O falso testemunho para se tornar amador será motivo de julgamento pela organização, podendo
ser penalizado com suspensão, multa e/ou expulsão, sem direito a devolução do valor da inscrição.
Na categoria amador só poderá correr o proprietário do animal ou parente de primeiro grau ou
conjugue (pai, filho, tutelado, irmão, esposa, marido ou enteado) mediante a comprovação por
documento, maiores de19 anos, desde que o competidor não tenha mérito reconhecido pela
ABQM, SGP ou Equiprovas.
Ex: competidores que correm ou já correram na categoria profissional das equiprovas, competidores
que correm para terceiros, competidores que são treinadores (que vivem de doma ou treinamentos
de equinos).
Peso mínimo de 75kg
Obs: As categorias Amador e Feminino será finalizada no sábado numa grande final entre os 10
melhores da categoria (Super-final)

Escolinha/ Kids:
Obrigatório o uso de capacete.
Aberta:
Qualquer competidor com animal, independente de raça, idade ou propriedade.
GP HARAS GWM e EXPOFENITA
Qualquer competidor com animal, independente de raça, idade ou propriedade.

PROGRAMAÇÃO
Pista fechada a partir no dia 26 de novembro a partir das 17:30hs.

SEXTA-FEIRA a partir das 17:30h
Teste Horse Tambor
Escolinha
Jovem A
Jovem B
Amador
Feminino
GP Haras GWM e Expofenita 2021

SÁBADO: a partir das 8hs
Teste Horse
Aberta
Final Amador
Final Feminino

INSCRIÇÕES:
Teste Horse: 40.00 ( uma passada.
Jovem A: 150.00 reais
Jovem B: 150.00 reais
Escolinha/ kids: 50 reais
Categoria Aberta: 180.00 reais
Amador: 180.00 reais
Feminino: 180.00 reais
GP HARAS GWM e EXPOFENITA 2021: 230.00 reais
Valor de baias: 150.00 reais

PREMIAÇÃO:
Bolão de 70% das inscrições, exceto Teste Horse e GP Haras GWM e Expofenita.
Escolinha/ Kids: Medalhas
Aberto, Feminino e Amador: 1D e 2D.
Premiação do primeiro (1) a terceiro (3) (1D: 60% divididos em 50%, 30% e 20%) e 2D 40% divididos
em 50%, 30% e 20%) mais troféus.
Demais categorias: 1D (1 a 3) 70% da arrecadação divididos 50%, 30% e 20%
GP premiação fixa com mínimo de 30 participantes, caso não preencha os números, será
transformado em bolão com 4 divisões nas proporções de premiação assim distribuídas: 35%, 30%
20% e 15% por divisão e da mesma proporção pela colocação nos Ds.

PREMIAÇÃO DO GP
Com 4 divisões:
1D
1ª: 1000.00 + troféu
2ª :700.00 + troféu
3ª: 500.00 + troféu
4ª: troféu

2D
1ª: 600.00 + troféu
2ª: 500.00 + troféu
3ª: 400.00 + troféu
4ª: troféu
3D
1ª: 500.00 + troféu
2ª: 400.00 + troféu
3ª: 300.00 + troféu
4ª: troféu
4D:
1ª: 400.00 + troféu
2ª: 300.00 + troféu
3ª: 230.00 + troféu
4ª: troféu

Todos os animais deverão estar com exames de AIE, atestado de sanidade (influenza), exame
negativo de mormo, vacinação anti-gripe equina ( ou declaração de que não houve nenhum caso de
doença na região nos últimos 30 dias) e GTA ( guia de transporte animal). Dados do GTA e
informações.

