
Regulamento COPA WRANGLER NSG 

 

 Entrada de animais: A partir 14/09/2021 (terça-feira) das 12h às 18h, nos dias seguintes das 6h às 

19h. 

 A Prova NÁO será aberta ao público.  

 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 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 ou piquete pelo SGP Sistema 

 As reservas e pagamentos de baias será até dia 08/09 pelo Sistema SGP – pagamento feito 

através de Boleto 

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

onde somente a fotocélula será reduzida, as demais finais pista medida oficial. 

 Premiação MOTO:  Se optar por não levar a moto, o valor pago pela moto é de R$ 5.500,00 

 

FEMININO 

 A categoria feminino terá premiação no formato de 3D, valendo a primeira passada para a ABQM 

(pontuação de Registro de Mérito). 

 Para efeito da classificação final será somado o tempo da categoria mais o tempo da final.  

 Início sexta feira, 2 passadas, será descartado o maior tempo das duas passadas e classificarão os 

20 conjuntos com menor tempo para final. 

 Os 10 primeiros classificarão para a Final Ouro e o 11ª a 20ª se classificarão para a Final Prata. 

 NÃO É PERMITIDO TROCAR DE ANIMAL E SÓ PODERÁ CLASSFICAR COM UM ANIMAL PARA 

FINAL  

 PISTA REDUZIDA APENAS NA FOTOCELULA  

 

MIRIM 

 Pela Categoria Mirim, todos os inscritos até 12 anos nas categorias Jovens estarão aptos para se 

classificar para FINAL MIRIM (unissex). A qual contará com os cinco melhores tempos dos 

competidores e uma premiação exclusiva para a final do 1º ao 5º lugar. 

 Para efeito da classificação final será somado o tempo da categoria que o competidor (a) correu mais 

o tempo da final.  

 NÃO É PERMITIDO TROCAR DE ANIMAL E SÓ PODERÁ CLASSFICAR COM UM ANIMAL PARA 

FINAL  

 PISTA REDUZIDA APENAS NA FOTOCELULA 

 

 



 

 

AMADOR MASCULINO 

 A final masculina contará com os 10 melhores tempos da categoria amador masculino 

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

tempo da final.  

 Premiação exclusiva para final do 1º ao 10º lugar 

 NÃO É PERMITIDO TROCAR DE ANIMAL E SÓ PODERÁ CLASSFICAR COM UM ANIMAL PARA 

FINAL  

 Segue regulamento da ABQM. 

 PISTA MEDIDA OFICIAL 

FINAL JOVEM 

 A final Jovem contará com os 5 melhores tempos das categorias de 13 a 18 anos ou seja Jovem B, 

Jovem C, Junior principiante e Jovem principiante. 

 Para efeito de classificação final será somado o tempo da categoria que o competidor (a) correu mais 

o tempo da final. 

 Premiação exclusiva para final do 1º ao 5º lugar 

 NÃO É PERMITIDO TROCAR DE ANIMAL E SÓ PODERÁ CLASSIFICAR COM UM ANIMAL PARA 

FINAL. 

 PISTA MEDIDA OFICIAL 

 

 

FINAL MASCULINO 

 A final masculina contará com os 10 melhores tempos das categorias Aberta Sr, Aberta Jr e 

Profissional Light (apenas homens). 

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

tempo da final.  

 Premiação exclusiva para final do 1º ao 10º lugar 

 NÃO É PERMITIDO TROCAR DE ANIMAL E SÓ PODERÁ CLASSFICAR COM UM ANIMAL PARA 

FINAL  

 PISTA MEDIDA OFICIAL 

 

IMPORTANTE 

 Reserva e pagamento de baias e piquetes até dia 08/09 pelo Sistema SGP (baias não pagas serão 

canceladas) – ENVIAR COMPROVANTE DO DEPOSITO PARA O EMAIL 

cajeass.eventos@gmail.com 

 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 COPA WRANGLER- HARAS NSG 

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 

 

ANEXO ETAPA FINAL: 

  Credenciamento: Cada competidor terá direito a 3 credenciais. 

 

 CAMPEÕES DA COPA: Serão considerados campeões o conjunto (cavalo e competidor) mais 

pontuados ao longo das etapas, lembrando que serão descartados 3 etapas antes do resultado final.  

OS 3 DESCARTES SERÃO ETAPAS COM PIOR DESEMPENHO OU ETAPAS NÃO COMPARECIDAS. 

 

 Premiação MOTO:  Se o competidor optar por não levar a moto, o valor pago pela moto é de 

 R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) 

 

 Premiação CARRO:  Se o competidor optar por não levar o carro, o valor pago pelo carro é de 

 R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) 

 

 ENTREGA DA CHAVE: O campeão das categorias GP ABQM, Aberta Junior, Aberta Sênior, Prof 

Light, Cavalo Iniciante, Tira Teima, Potro do Futuro, Feminino, Amador Masculino, Amador, Jovem 

A, B e C, Junior Princ, Jovem Princ e Amador Princ. (exceto Kids e Paratambor) receberá uma chave, 

o competidor que conseguir ligar o carro, levará o carro. 

 

 A chave será entregue SOMENTE para o competidor campeão, não podendo ser retirada por um 

terceiro, salvo em caso de doença ou atestado da COVID-19 positivo. Então o competidor depois de 

comprovadamente atestar sua impossibilidade através de laudo médico previamente encaminhado 

a organização poderá nomear uma pessoa para representa-lo. 

 

 Destaques Copa Wrangler – Haras NSG – Serão definidos pelo seu desempenho ao longo do 

campeonato as categorias: Melhor Principiante, Melhor Jovem, Melhor Aberta, Melhor Amador, e 

homenagem para o primeiro 16 segundos da arena e recorde da pista até o presente momento. 
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