Regulamento 11ª COPA LICA LEÃO & SÓ PRA ELAS
• Entrada de animais: A partir 02/01/2022 (quarta-feira) das 7h às 18h, nos dias seguintes das 6h às 19h.
• 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 ABQM.
• 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 501 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.
• As reservas e pagamentos de baias será até dia 24/01 pelo Sistema SGP – pagamento feito através de Boleto
• A pista será na medida oficial nas categorias: Futurity, Aberta Sr, Aberta Jr, Prof Light, GP ABQM, Tira Teima, Paratambor e Amador, nas
demais
categorias a pista será reduzida e as categorias não serão oficializadas pela ABQM.
• O pagamento das inscrições deverão ser feito até o dia 02/02.
REGRAS PARA TODAS AS CATEGORIAS COM FINAIS
• Cada competidor poderá inscrever até 03 animais diferentes, porém classifica-se apenas com 01 para a grande final
• Traje liberado na classificatória (Exceto regata)
• Traje western completo nas FINAIS (Camisa de Manga longa, Chapéu ou capacete), se não estiver completo será atribuído SAT.
• Cada competidora possui o tempo de 1 minuto após a primeira chamada do locutor, para ultrapassar a fotocélula
• Embocadura liberada, exceto quinas, pontas, fechador de boca e/ou algum equipamento que possa agredir a integridade física do animal a
critério do Juiz
• O animal classificado para a final, APENAS poderá ser trocado mediante a apresentação de laudo veterinário ao juiz do evento, comprovando que o mesmo não tem condições físicas de apresentar-se na final
• Falha do evento (ex.Fotocélula, energia) o competidor(a) terá direito a outra passada no final da folha
• O competidor classifica o animal que tiver feito o menor tempo na passada classificatória
• Ordem de entrada das finais será do maior para o menor tempo obtido na classificatória
SÓ PRA ELAS
• Categoria não homologada pela ABQM, portanto não reverte pontos por RMT nem ao animal e nem ao competidor.
• A competidora classificada para a final Ouro não poderá classificar-se para a final Prata com outro animal
• O resultado final dá-se pela somatória entre o menor tempo da classificatória e o tempo da final (Ouro ou Prata)
• Peso mínimo 65 KG
• Cada competidora poderá entrar em pista com um acompanhante cujo traje é liberado tanto na Classificatória quanto na Final
• Na classificatória, Os reparos em pista serão realizados de 5 em 5 com a bateria fechada (ou seja se houver não comparecimento, NÃO
sobe a competidora da bateria seguinte)
• Classificam-se os 20 menores tempos das competidoras para a Final Ouro e as 10 subsequentes para a Final Prata
• Na Final Ouro serão realizados reparos de 3 em 3, também com bateria fechada, ou seja, havendo não comparecimento NÃO sobe a competidora da sequência, na FINAL PRATA reparo de 5 em 5.

AMADOR MASCULINO
• Categoria não homologada pela ABQM, portanto não reverte pontos por RMT nem ao animal e nem ao competidor.
• Peso mínimo será de 90KG com tralha
• 10 Competidores com os dez menores tempos classificam-se à grande Final
• Reparo de 05 em 05 na classificatória e final
• A Classificatória será realizada com 01(uma) passada por conjunto, não podendo competidores diferentes correrem no mesmo animal e
nem o mesmo competidor passar duas vezes o mesmo animal
• CATEGORIA EXCLUSIVA PARA COMPETIDORES DO SEXO MASCULINO, AMADORES COM 19 ANOS OU MAIS
• Para estar apto a competir o cavalo deverá estar no nome do competidor, não podendo competir em cavalo de terceiros exceto os que
tenham grau de parentesco aceitável pela ABQM.
MIRIM
• Categoria não homologada pela ABQM, portanto não reverte pontos por RMT nem ao animal e nem ao competidor.
• Categoria unissex, exclusiva para competidores de 0 à 14 anos hípicos
• Traje liberado na classificatória (exceto regata)
• Peso liberado
• Classificam-se os 10 melhores tempos para a final
• Cada competidor(a) poderá entrar em pista com apenas 1 acompanhante cujo traje é liberado tanto na classificatória quanto na final
• Os reparos em pista, tanto na classificatória quanto na final serão realizados de 5 em 5 com bateria fechada, ou seja, em caso de não comparecimento,
NÃO sobe o competidor(a) subsequente
JOVEM
• Categoria não homologada pela ABQM, portanto não reverte pontos por RMT nem ao animal e nem ao competidor.
• Categoria unissex, exclusiva para competidores de 15 à 18 anos hípicos
• Peso liberado
• Classificam-se os 10 melhores tempos para a final
• Cada competidor(a) poderá entrar em pista com apenas 1 acompanhante cujo traje é liberado tanto na classificatória quanto na final
• Os reparos em pista, tanto na classificatória quanto na final serão realizados de 5 em 5 com bateria fechada, ou seja, em caso de não comparecimento, NÃO sobe o competidor(a) subsequente
IMPORTANTE
• Reserva e pagamento de baias até dia 24/01 pelo Sistema SGP (baias não pagas serão canceladas)
• Pagamento das baias deverão ser feito via BOLETO PARA GARANTIR A QUANTIDADE DE BAIAS NECESSARIAS AO EVENTO.
• Termo de compromisso e responsabilidade: Todos competidores e seus representantes legais são responsáveis por seus animais, veículos,
trailers, acessórios, etc. Tanto dentro como fora do recinto e área de camping. Assumindo integralmente as responsabilidades civis e criminais por eventuais acidentes e/ou danos que possam a vir ocorrer com a competidora, animal, veículo, trailer e acessórios.
O competidor após a realização da sua inscrição e pagamento da mesma automaticamente autoriza o uso de sua imagem sem ônus para a
11ª COPA LICA & SÓ PRA ELAS e seus parceiros e isentando-os da responsabilidade civil ou criminal de quaisquer acidentes ou
danos ocorridos durante as etapas e final do campeonato.
• No ato da inscrição e pagamento da mesma, o competidor e/ou seu representante legal (em caso de menor de idade) aceita integralmente
os termos do regulamento previamente divulgado a todos, não podendo declarar o desconhecimento do mesmo.

Os comprovantes de Baia e inscrição deverão ser enviado para cajeass.eventos@gmail.com
Maiores informações: (17) 98112-7669 Flávia Cajé / (14) 99671-7606 Sandra Carvalho

