
Regulamento SHOW DE TRÊS TAMBORES ZD&EK 2022

• Será exigida de todos os animais documentos de Exame Negativo de AIE, GTA, Atestado de vacinação contra in-
fluenza, 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.

SERÁ PERMITIDO FAZER INSCRIÇÃO ANTES DE SAIR O SORTEIO DA CATEGORIA.
FORMA DE PAGAMENTO:
Isabel Cristina Spila Dedemo
CPF: 096.359.868-66    Banco: Bradesco    Ag: 3609    C/C: 3402-9

• Prova Oficializada ABQM
• Regulamento ABQM
• Aberta a todas as raças
• Categoria mirim ANTT 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 baias pré montadas só serão usadas, caso esgote a de alvenaria.
• As reservas e pagamentos de baias pelo Sistema SGP – pagamento feito através de deposito.
Para alojamento no camping é obrigatório reserva de baia, É PROIBIDO FAZER PIQUETE.

FUTURITY ZD & EK 
• Animais geração 2018
• Categorias para animais somente de criação ZD e EK 
• Não tem taxa de inscrição

FEMININO ANTT
• A categoria feminino terá premiação no formato de 3D, valendo a primeira passada para a ABQM (pontuação de Re-
gistro de Mérito).
• Para efeito da classificação final será somado o tempo da categoria mais o tempo da final, e a distribuição dos pon-
tos para o ranking será realizado com a classificação da final.
• Início sexta feira, 1 passada e classificarão os 10 conjuntos com menor tempo para final.
•  É PERMITIDO TROCAR DE ANIMAL E SÓ PODERÁ CLASSFICAR COM UM ANIMAL PARA FINAL 

MIRIM
• As finalistas serão as que obtiverem os cinco melhores tempo. A competidora que correr com mais de um animal só 
poderá ir para final com o animal que fizer o melhor tempo, será permitido a troca de animal para a final.
• A premiação da categoria mirim será somente na final.

•	 Durante	a	prova	haverá	uma	equipe	disponível	para	realizar	a	filiação	das	competidoras	interessadas.	A	taxa	
de	filiação	para	toda	a	temporada	custa	R$	350,00	na	Categoria	Feminino	e	R$	200,00	na	Categoria	Mirim.	Para	
mais	informações,	acesse	o	site	www.antt.org.br	ou	através	das	redes	sociais.

http://www.antt.org.br


IMPORTANTE
• Reserva e pagamento de baias 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	DEPOSITO	PARA	GARANTIR	A	QUANTIDADE	DE	BAIAS	NECES-
SARIAS AO EVENTO.

• Em ambas as finais, feminino e mirim, o regulamento da prova passa a ser o mesmo regulamento do campeonato da 
ANTT. Onde traje e outras regras passam a ser obrigatórios

• Será obrigatório o uso da camisa fornecida pela ANTT para as competidoras classificadas para as finais

• SHOW DE TRÊS TAMBORES valerá como etapa cheia para o CIRCUITO RAM ANTT

•	 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 SHOW DE TRÊS TAMBORES ZD & EK 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 ida-
de) aceita integralmente os termos do regulamento previamente divulgado a todos, não podendo declarar o desconheci-
mento do mesmo.

Dados para Pagamento:
Isabel Cristina Spila Dedemo
CPF: 096.359.868-66
Bradesco
Ag: 3609
C/C: 3402-9
Pix: 096.359.868-66

Os comprovantes de Baia e inscrição deverão ser enviado para cajeass.eventos@gmail.com
Maiores informações:

Flavia Cajé: (17) 98112-7669
Graziella Agnes: (19) 9.8119-1661

Graziela Mendonça: (17) 9.9147-8874
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