XVIII - CAMPEONATO NACIONAL DE CONFORMAÇÃO & TRABALHO – 2017
XIV – POTRO DO FUTURO DE CONFORMAÇÃO & TRABALHO DA RAÇA PAINT – 2017
LOCAL: PARQUE DE EXPOSIÇÕES Dr. FERNANDO CRUZ PIMENTEL – AVARÉ – SP
DE: 20 A 23 DE SETEMBRO DE 2017 – PROGRAMAÇÃO OFICIAL - (SUJEITO A ALTERAÇÃO)
IMPORTANTE: AS PROVAS PODERÃO SER ADIANTADAS, MEDIANTE A PRESENÇA DE TODOS OS COMPETIDORES DA MODALIDADE A SEGUIR.

DIAS DA SEMANA
20 / 09 / 2017
QUARTA - FEIRA
21 / 09 / 2017

PISTA DO MEIO

PISTA DO MEIO

PISTA – 01

ENTRADA DOS ANIMAIS

ENTRADA DOS ANIMAIS

ENTRADA DOS ANIMAIS

09:00 – APARTAÇÃO – POTRO DO FUTURO
ABERTA – AMADOR ADULTO.

A SEGUIR – APARTAÇÃO – NACIONAL
QUINTA – FEIRA

ABERTA – AMADOR ADULTO.

11:00 – RÉDEAS – POTRO DO FUTURO
POTRO DO FUTURO

ABERTA – AMADOR ADULTO.

RÉDEAS – NACIONAL
CAMPEONATO NACIONAL

ABERTA – AMADOR ADULTO.

14:00 – WESTERN PLEASURE – P. DO FUTURO.
ABERTA – AMADOR ADULTO.

A SEGUIR – NACIONAL
ABERTA – AMADOR ADULTO.

15:00 – CONFORMAÇÃO – POTRO DO FUTURO
AMADOR ADULTO E ABERTA – MACHOS.

A SEGUIR – CONFORMAÇÃO NACIONAL
AMADOR ADULTO E ABERTA – MACHOS

WORKING COW HORSE – P. FUTURO

PERFORMANCE HALTER

ABERTA – AMADOR ADULTO.

AMADOR ADULTO E ABERTA – MACHOS

A SEGUIR – WORKING COW HORSE – NACIONAL
ABERTA – AMADOR ADULTO

22 / 09 / 2017
SEXTA – FEIRA
POTRO DO FUTURO
CAMPEONATO NACIONAL

09:00 – LAÇO COMPRIDO – POTRO DO FUTURO

15:00 – WORKING PENNING – P. DO FUTURO

11:00 – SEIS BALIZAS – POTRO DO FUTURO

TÉCNICO ABERTA – AMADOR ADULTO E FEMININO

ABERTA, AMADOR ADULTO, JOVEM UNIFICADO, FEMININO E
MASTER

TEST HORSE, ABERTA, AMADOR, JOVEM A/B/C,
FEMININO E MASTER

A SEGUIR – WORKING PENNING – NACIONAL

A SEGUIR – SEIS BALIZAS – NACIONAL –

ABERTA, AMADOR ADULTO, JOVEM UNIFICADO, FEMININO,
MASTER, PRINCIPIANTE ADULTO – PRINCIPIANTE JOVEM
UNIFICADO

TEST HORSE, ABERTA, AMADOR, JOVEM A/B/C,
FEMININO, PRINCIANTE ADULTO E PRINCIPIANTE
JOVEM A/B/C E MASTER

15:00 – LAÇO BEZERRO – POTRO FUTURO

11:00: TRÊS TAMBORES – POTRO FUTURO

A SEGUIR – LAÇO COMPRIDO – NACIONAL
TÉCNICO ABERTA E AMADOR ADULTO E FEMININO
A SEGUIR – LAÇO CAMPISTA – P. DO FUTURO
ABERTA – AMADOR ADULTO.
A SEGUIR – LAÇO CAMPISTA – NACIONAL

ABERTA E AMADOR ADULTO
23 / 09 / 2017
SÁBADO
POTRO DO FUTURO
CAMPEONATO NACIONAL

09:00 – RANCH SORTING – POTRO DO FUTURO
ABERTA, AMADOR ADULTO, JOVEM UNIFICADO, FEMININO E
MASTER

A SEGUIR – RANCH SORTING – NACIONAL
ABERTA, AMADOR ADULTO, JOVEM UNIFICADO,
FEMININO, MASTER, PRINCIPIANTE ADULTO
PRINCIPIANTE JOVEM UNIFICADO

A SEGUIR – TEAM PENNING – POTRO FUTURO
ABERTA, AMADOR ADULTO, JOVEM UNIFICADO, FEMININO E
MASTER.

A SEGUIR – TEAM PENNING – NACIONAL
ABERTA, AMADOR ADULTO, JOVEM UNIFICADO, FEMININO,
MASTER, PRINCIPIANTE ADULTO – PRINCIPIANTE JOVEM
UNIFICADO

ABERTA – AMADOR ADULTO E JOVEM UNIFICADO.

A SEGUIR – LAÇO BEZERRO NACIONAL

TEST HORSE, ABERTA, AMADOR ADULTO, AMADOR
JOVEM A/B/C, FEMININO E MASTER.

ABERTA – AMADOR ADULTO E JOVEM UNIFICADO.

A SEGUIR – TRÊS TAMBORES – NACIONAL

A SEGUIR – LAÇO DUPLA – POTRO FUTURO

TEST HORSE, ABERTA, AMADOR ADULTO, AMADOR
JOVEM A/B/C, FEMININO, PRINCIPIANTE ADULTO E
PRINCIPIANTE JOVEM A/B/C E MASTER

ABERTA E AMADOR ADULTO CABEÇA/PÉ – JOVEM
UNIFICADO CABEÇA/PÉ (TÉCNICO E CRONÔMETRO)

A SEGUIR – LAÇO EM DUPLA – NACIONAL
ABERTA E AMADOR ADULTO CABEÇA/PÉ – JOVEM
UNIFICADO CABEÇA/PÉ (TÉCNICO E CRONÔMETRO)

15:00 – CONFORMAÇÃO – P. DO FUTURO
AMADOR ADULTO E ABERTA – FÊMEAS.
A SEGUIR – CONFORMAÇÃO NACIONAL
AMADOR ADULTO E ABERTA – FÊMEAS
PERFORMANCE HALTER –
AMADOR ADULTO E ABERTA – FÊMEAS

XIV POTRO DO FUTURO DA RAÇA PAINT 2017
20 A 23 DE SETEMBRO DE 2017 RECINTO EXPOSIÇÕES Dr. FERNANDO CRUZ
PIMENTEL AVARÉ - SP.
É com imenso prazer que convidamos os associados, seus familiares e amigos para participarem
deste importante evento da Raça Paint Horse.
* PERÍODO: 20 a 23 de setembro de 2017
* LOCAL: Recinto de Exposições Dr. Fernando Cruz Pimentel – Avaré / SP.
* PRAZO DE INSCRIÇÕES ATÉ: 11 de setembro de 2017.
DAS GERAÇÕES POTRO DO FUTURO 2016
* CONFORMAÇÃO: Geração 2015: Animais nascidos entre 01/07/2015 e 30/06/2016, Puros e
Mestiços
* WESTERN PLEASURE: Geração 2014: Animais nascidos entre 01/07/2014 e 30/06/2015,
Puros e Mestiços.
* TRABALHO: Geração 2013: Animais nascidos entre 01/07/2013 e 30/06/2014, Puros e
Mestiços.
(Apartação, Rédeas, Working Cow Horse, Team Penning, Working Penning, Três Tambores, Seis
Balizas, Laço em Dupla e Laço de Bezerro, Ranch Sorting, Laço Comprido e Laço Campista).
TAXAS PARA INSCRIÇÃO DO POTRO DO FUTURO ATÉ 11 DE SETEMBRO DE 2017
MODALIDADES
SEIS BALIZAS
TRÊS TAMBORES
WESTERN PLEASURE
RÉDEAS
CONFORMAÇÃO
WORKING COW HORSE
APARTAÇÃO

ABERTA,
ABERTA,
ABERTA,
ABERTA,
ABERTA,
ABERTA,
ABERTA,

CATEGORIAS
AMADOR, JOVEM A/B/C, FEMININO E MASTER
AMADOR, JOVEM A/B/C, FEMININO E MASTER
AMADOR
AMADOR
AMADOR
AMADOR
AMADOR

LAÇO EM DUPLA

ABERTA, AMADOR E JOVEM UNIFICADO

LAÇO DE BEZERRO

ABERTA, AMADOR

LAÇO COMPRIDO
LAÇO CAMPISTA
WORKING PENNING

TÉCNICO, ABERTA E AMADOR
ABERTA E AMADOR
ABERTA, AMADOR, JOVEM, FEMININO E MASTER

TEAM PENNING

ABERTA, AMADOR, JOVEM, FEMININO E MASTER

RANCH SORTING

ABERTA, AMADOR, JOVEM, FEMININO E MASTER

SEIS BALIZAS
TRES TAMBORES
TAXA DE BAIA

TEST HORSE
TEST HORSE
OBRIGATÓRIO

VALORES:
R$ 250,00 (valendo 2 passadas)
R$ 250,00 (valendo 2 passadas)
R$ 270,00
R$ 270,00
R$ 270,00
R$ 270,00 (+ taxa de gado R$ 110,00)
R$ 270,00 (+ taxa de gado R$ 110,00
– 2 passadas)
R$ 270,00 (+ taxa de gado R$ 110,00
– 2 passadas)
R$ 270,00 (+ taxa de gado R$ 110,00
– 2 passadas)
R$ 270,00 (+ taxa de gado R$ 110,00)
R$ 270,00 (+ taxa de gado R$ 110,00)
R$ 270,00 (+ taxa de gado R$ 110,00
– 2 passadas)
R$ 270,00 (+ taxa de gado R$ 110,00
– 2 passadas)
R$ 270,00 (+ taxa de gado R$ 110,00
– 2 passadas)
R$ 80,00 (valendo 2 passadas)
R$ 80,00 (valendo 2 passadas)
R$ 200,00 (já incluso valor da GIA de
GTA retorno)

DISTRIBUIÇÃO DA PREMIAÇÃO DO POTRO DO FUTURO.
- Em todas as modalidades serão entregues Troféus de Grande Campeão, Reservado Grande
Campeão e 3º Lugares.
- Premiação em dinheiro: rateio de 50% do valor arrecadado com inscrições para todas as
modalidades/categorias que tenham a partir de (05) inscrições. As modalidades/categorias que não
tiverem o número mínimo de inscritos serão garantidas as entregas dos troféus. Na categoria TEST
HORSE, a premiação será em troféus unicamente.

CONDIÇÕES IMPORTANTES E ENTRADA DOS ANIMAIS
Os animais poderão entrar no Recinto de Exposições das 08:00 às 18:00 horas a partir do dia 20
SETEMBRO DE 2017.
Os animais que chegarem ao parque de exposições após este horário poderão ficar alojados em baias
reservas e, na manhã seguinte, será (ão) encaminhado (s) a sua reserva de baia original.
IMPORTANTE:
Para participar deste evento e gozar dos valores de taxas estabelecidas acima, é necessário que o
proprietário do animal seja SÓCIO CRIADOR OU CRIADOR da ABC Paint e esteja em dia com os cofres
da entidade.
Nas provas de Laço em Dupla, Laço de Bezerro, Team Penning, Working Penning e Ranch Sorting, o
competidor terá direito a 02 (duas) passadas por inscrição, podendo fazer uma segunda inscrição
pagando o valor normal.
A troca de um conjunto, na dupla ou trio, é considerada nova dupla e trio, podendo, igualmente,
realizar duas inscrições, com mais 02 passadas.
A comissão organizadora do “Campeonato Nacional e Potro do Futuro da Raça Paint Horse”
reservou uma quantidade de 123 baias de alvenaria, que serão repassados aos
criadores/competidores pelo valor de R$ 200,00 (Duzentos Reis), seguindo o critério de
ordem de chagada das inscrições e reservas, com o pagamento. Caso a quantidade limite
seja ultrapassada, serão disponibilizadas mais baias de alvenaria, cujo número disponível e
valor serão informados posteriormente.
*** CONFIRA, EM COMPLEMENTO, AS “DISPOSIÇÕES GERAIS” CONSTANTES NA CIRCULAR
DO CAMPEONATO NACIONAL – TAMBÉM APLICÁVEIS AO POTRO DO FUTURO NO QUE NÃO
FOREM INCOMPATÍVEIS.
ADQUIRAM ESPAÇOS E MOSTREM SEUS ANIMAIS E PRODUTOS NO MAIOR
POTRO DO FUTURO E NACIONAL DA RAÇA PAINT
Neste ano a ABC Paint vai disponibilizar espaços ao longo do Recinto de Exposições Dr. FERNANDO
CRUZ PIMENTEL. Os espaços no tamanho de 10x10 serão comercializados, cada um, pelo valor de R$
2.100,00 (Dois Mil e Cem Reais) e podem ser pagos em até 2 (Duas) parcelas iguais de R$ 1.050,00,
no boleto bancário, em 18 de agosto e 18 de setembro. O valor para pagamento à vista é de R$
1.800,00 com data para 02 de agosto. Este valor poderá ser parcelado também pelo Cartão de
Crédito em até 5 parcelas iguais (sem o desconto, ou seja, R$ 2.100,00). Entenda-se por “espaço”
apenas o local, ou “chão”, sem aluguel de tendas ou decorações, etc. Por sua vez, serão fornecidas as
ligações elétricas e indicaremos profissionais da cidade de Avaré para locação de tenda e decoração.
Os interessados devem entrar em contato com a gerência da ABC Paint (Lucas Machado) pelo fone 14
99118 6923.
DOCUMENTOS EXIGIDOS E PLANTÃO VETERINÁRIO:
Exame de Anemia Infecciosa Equina (AIE), devidamente preenchido com os dados corretos dos
animais, efetuado até 60 dias antes da data limite de saída dos animais do recinto (23/09/2017).
Atestado de vacinação para Influenza Equina. Atestado de sanidade emitido por Veterinário. Exame
negativo de Mormo efetuado até 60 dias antes da data limite de saída dos animais do Recinto
(23/09/2017).
Atenção: Não será permitida a entrada de animais no Recinto que não apresentem a documentação
na conformidade das exigências sanitárias, mesmo que na data de ingresso os exames estejam
válidos (AIE e MORMO), porque a validade necessariamente deve estender-se até a data limite de
saída do Recinto.
Os dados para a emissão do G.T.A. (GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL) e o código do estabelecimento
serão informados posteriormente.
FORMAS DE PAGAMENTO:
*Cheque Nominal à ABC Paint - Podendo no caso de pré-datado com a data
2017.
*Depósito Bancário – ABC Paint no BANCO SANTANDER
Agência 4508
*Depósito Bancário – ABC Paint no BANCO DO BRASIL
Agência 3015-5
*Depósito Bancário – ABC Paint no BANCO ITAÚ
Agência 8932

máxima até 11 de Setembro de
Conta Corrente nº 13000293-1
Conta Corrente nº 7462-4
Conta Corrente nº 10652-2

*NO CARTÃO DE CRÉDITO:
Para pagamentos no cartão de Crédito ou Débito ligar para ABC Paint (14) 3236-3000 e informar os
dados para que possamos efetuar a cobrança do valor. (VISA E MASTERCARD).
IMPORTANTE:
1. Após fazer a(s) inscrição(ões), o(s) comprovante(s) respectivo(s) deve(m) ser transmitido(s)
OBRIGATORIAMENTE através do Fax: (14) 3236-3000, ou por meio do e-mail:
financeiro@abcpaint.com.br, identificando-se no comprovante o nome do proprietário/pagador.
2. Somente serão consideradas pagas as inscrições que forem oficial e formalmente comunicadas à
ABC PAINT, até o dia 13 de setembro por fax ou e-mail. Aquelas que não forem comunicadas, ainda
que pagas, não serão consideradas nas atas de inscrição e julgamentos, não cabendo ao
proprietário/pagador qualquer direito à reclamação ou indenização pela perda da prova, exceto a
devolução do valor pago, com a dedução do valor da multa de caráter indenizatório de 50%.
PISTA PARA RÉDEAS:
ABERTA: Percurso – 04 / AMADOR E JOVEM: Percurso – 06

PISTA WORKING COW HORSE:
ABERTA E AMADOR: Percurso – 09

IMPORTANTE: Nas modalidades Laço em Dupla e Laço de Bezerro, o julgamento será TÉCNICO e
CRONÔMETRO. No Laço em Dupla o cavalo de cabeça e o cavalo de pé devem ser inscritos e competir
individualmente. Cada competidor escolherá seu parceiro, que pode ou não estar inscrito/competindo
na prova específica.
No Team Penning os TRIOS serão obrigatoriamente formados por 02 animais da Raça Paint de idade
compatível com Potro do Futuro e um outro animal, QM ou PSI, que não precisa ter idade compatível
com o Potro do Futuro, devendo, porém, estar regularmente registrado na respectiva associação da
raça, sem pendências ou restrições, sendo obrigatória a apresentação do Certificado de Registro
juntamente com a inscrição (por cópia).
No Ranch Sorting as DUPLAS serão obrigatoriamente formadas por 01 animal da Raça Paint de idade
compatível com Potro do Futuro e um outro animal, QM ou PSI, que não precisa ter idade compatível
com o Potro do Futuro, devendo, porém, estar regularmente registrado na respectiva associação da
raça, sem pendências ou restrições, sendo obrigatória a apresentação do Certificado de Registro
juntamente com a inscrição (por cópia).
Nas categorias Amador Adulto e Amador Jovem, nas provas de Trabalho, somente poderá montar ou
apresentar animais de sua propriedade ou que estejam em nome de seus pais, filhos, netos, avós,
tutor, tutelado, irmãos, esposa, enteados, meios-irmãos, padrasto, madrasta, pais do
padrasto/madrasta, sogro, sogra, genro e nora ou de sua corporação, desde que seja indicado um
representante legal.
OBS: As regras relativas à propriedade dos animais QM e PSI serão as mesmas aplicáveis aos animais
PAINT HORSE, relativamente a quem poderá montá-los nas diversas categorias (ABERTA, AMADOR,
JOVEM, FEMININO, ETC)
IMPORTANTE ESTE COMUNICADO SERVE PARA O CAMPEONATO NACIONAL E POTRO DO
FUTURO:
Todos os Criadores, Proprietários, Apresentadores, Treinadores, Tratadores e outros participantes
declaram expressamente, mediante a inscrição e/ou participação no XVIII - CAMPEONATO NACIONAL
DE CONFORMAÇÃO & TRABALHO 2017 E XIV POTRO DO FUTURO DE CONFORMAÇÃO E TRABALHO DA
RAÇA PAINT, a ser realizado no PARQUE DE EXPOSIÇÕES Dr. FERNANDO CRUZ PIMENTEL AVARÉ /
SP, de 20 A 23 DE SETEMBRO DE 2017, que conhecem e assumem os riscos inerentes aos esportes
equestres e ao manejo de equinos e bovinos, razão pela qual assumem, por si e seus prepostos,
integralmente, de forma irrevogável e irretratável, integral responsabilidade pelos riscos e suas
eventuais consequências, de natureza pessoal, patrimonial ou extrapatrimonial, sem exceção,
expressamente isentando a ABC Paint, seus Diretores, coordenadores de modalidades, Funcionários,
prestadores de serviços, patrocinadores e colaboradores de toda e qualquer responsabilidade civil,
criminal ou trabalhista.

XVIII CAMPEONATO NACIONAL DE CONFORMAÇÃO
& TRABALHO 2017
DE 20 A 23 DE SETEMBRO DE 2017
RECINTO DE EXPOSIÇÕES Dr. FERNANDO CRUZ PIMENTEL - AVARÉ / SP.
É com imenso prazer que convidamos os associados, seus familiares e amigos para participarem
deste importante evento da Raça Paint Horse
* PERÍODO: 20 a 23 de setembro de 2017.
* LOCAL: Recinto de Exposições Dr. Fernando Cruz Pimentel - Avaré / SP.
* PRAZO DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS ATÉ 11 de Setembro de 2017
DISTRIBUIÇÃO DA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO NACIONAL.
- Em todas as modalidades serão entregues Troféus de Grande Campeão, Reservado Grande
Campeão e 3º Lugares.
- Premiação fixa será garantida para as modalidades/categorias que tiverem no mínimo (05)
inscrições.
- Nas modalidades que não tiverem o mínimo de (05) inscrições o rateio será de 50% do valor
arrecadado com as inscrições e será garantida a entrega dos troféus. (Ver a tabela de premiação
garantida em dinheiro na parte de circulares no site).
- Nas categorias PRINCIPIANTE e TEST HORSE, em todas as modalidades, a premiação será em
troféus, não havendo premiação em dinheiro. NOTA: A PREMIAÇÃO GARANTIDA SERÁ PAGA POR
CHEQUE NO DIA DO EVENTO.
TAXAS PARA INSCRIÇÃO DO CAMPEONATO NACIONAL ATÉ 11 DE SETEMBRO DE 2017
MODALIDADES

CATEGORIAS

SEIS BALIZAS
TRÊS TAMBORES
WESTERN PLEASURE
RÉDEAS
CONFORMAÇÃO
PERFORMANCE HALTER
WORKING COW HORSE
APARTAÇÃO

ABERTA,
ABERTA,
ABERTA,
ABERTA,
ABERTA,
ABERTA,
ABERTA,
ABERTA,

AMADOR, JOVEM A/B/C, FEMININO E MASTER
AMADOR, JOVEM A/B/C, FEMININO E MASTER
AMADOR
AMADOR
AMADOR
AMADOR
AMADOR
AMADOR

LAÇO EM DUPLA

ABERTA, AMADOR E JOVEM UNIFICADO

LAÇO DE BEZERRO

ABERTA, AMADOR

LAÇO COMPRIDO
LAÇO CAMPISTA
WORKING PENNING

TÉCNICO, ABERTA, AMADOR E FEMININO
ABERTA E AMADOR
ABERTA, AMADOR, JOVEM, FEMININO E MASTER

TEAM PENNING

ABERTA, AMADOR, JOVEM, FEMININO E MASTER

RANCH SORTING

ABERTA, AMADOR, JOVEM, FEMININO E MASTER

TEAM PENNING

PRINCIPIANTES

RANCH SORTING

PRINCIPIANTES

WORKING PENNING

PRINCIPIANTES

SEIS BALIZAS
TRÊS TAMBORES
TAXA DE BAIA

TEST HORSE, PRINCIPIANTES
TEST HORSE, PRINCIPIANTES
OBRIGATORIO

VALORES
R$ 250,00 (valendo 2 passadas)
R$ 250,00 (valendo 2 passadas)
R$ 270,00
R$ 270,00
R$ 270,00
R$ 130,00
R$ 270,00 (+ taxa de gado R$ 110,00)
R$ 270,00 (+ taxa de gado R$ 110,00
– 2 passadas)
R$ 270,00 (+ taxa de gado R$ 110,00
– 2 passadas)
R$ 270,00 (+ taxa de gado R$ 110,00
– 2 passadas)
R$ 270,00 (+ taxa de gado R$ 110,00)
R$ 270,00 (+ taxa de gado R$ 110,00)
R$ 270,00 (+ taxa de gado R$ 110,00
– 2 passadas
R$ 270,00 (+ taxa de gado R$ 110,00
– 2 passadas)
R$ 270,00 (+ taxa de gado R$ 110,00
– 2 passadas)
R$ 250,00 (sem taxa de gado – 2
passadas)
R$ 250,00 (sem taxa de gado – 2
passadas)
R$ 250,00 (sem taxa de gado – 2
passadas)
R$ 80,00 (valendo 2 passadas)
R$ 80,00 (valendo 2 passadas)
R$ 200,00 (já incluso valor da GUIA
de GTA retorno)

IMPORTANTE: Os animais Machos com 2 anos ou mais no dia do evento deverão ter os dois
testículos visíveis.
Os animais mancos, criptorquídeos e prognatas serão dispensados antes de entrar na pista ou
durante o julgamento.
Nas provas de Conformação, Performance Halter e Western Pleasure na classe (Amador) o
apresentador poderá apresentar cavalos de outros proprietários. A inscrição deverá ser paga pelo
proprietário do animal e caso tenha premiação será paga ao proprietário do animal em questão.
CONDIÇÕES IMPORTANTES E ENTRADA DOS ANIMAIS:
Os animais poderão dar entrada no Recinto de Exposições das 08:00 as 18:00 horas à partir do dia
20 DE SETEMBRO DE 2017.
Os animais que chegarem ao Parque de Exposições após este horário, poderão ficar alojados em baias
reservas e na manhã seguinte, serão encaminhados a sua reserva de baia original.
Para participar deste evento e gozar dos valores de taxas estabelecidas acima, é necessário que o
proprietário do animal seja SÓCIO CRIADOR OU CRIADOR da ABC Paint e ESTEJA EM DIA COM
OS COFRES DA ASSOCIAÇÃO PAINT HORSE, exceto em relação aos animais das raças QM e PSI
que eventualmente componha, duplas ou trios, na forma do regulamento.
IMPORTANTE:
Nas provas de Laço em Dupla, Laço de Bezerro, Team Penning, Working Penning e Ranch Sorting, o
competidor terá direito a 02 (duas) passadas por inscrição, podendo fazer mais uma inscrição,
pagando o valor normal de uma nova inscrição.
A troca de um conjunto, na dupla ou trio, é considerada nova dupla e trio, podendo, igualmente,
realizar duas inscrições.
Os participantes nas modalidades SEIS BALIZAS E TRÊS TAMBORES PRINCIPIANTES (A) de 00 a
11 anos, PRINCIPIANTE (B) de 12 a 14 anos ou PRINCIPIANTE (C) de 15 a 18 anos. Nas
modalidades RANCH SORTING, TEAM PENNING E WORKING PENNING, PRINCIPIANTE JOVEM
UNIFICADO de 00 A 18 ANOS OU PRINCIPIANTE ADULTO de 19 ANOS OU MAIS poderão
montar em animais de terceiros. Teremos cobrança de taxa de inscrição, não terá rateio e teremos
troféus para o Grande Campeão, Reservado Grande Campeão e 3° colocados. As inscrições poderão
ser feitas até 01 (uma) hora antes do início das provas e os animais serão pontuados conforme Livro
Geral de Regulamento e Competições.
Os competidores profissionais e/ou treinadores e os inscritos nas Classes Aberta, Amador,
Jovem (A,B,C) e Feminina não podem participar no PRINCIPIANTE e tampouco os
principiantes podem participar das demais categorias, sob pena de perder essa qualidade
(PRINCIPIANTE).
É OBRIGATÓRIO O PAGAMENTO DE TAXA DE BAIA NO PARQUE, VÁLIDO PARA ANIMAIS POTRO DO
FUTURO OU NACIONAL. DURANTE TODO O EVENTO TODOS OS ANIMAIS DEVEM ESTAR EM BAIAS.
DOCUMENTOS EXIGIDOS E PLANTÃO VETERINÁRIO:
Exame de Anemia Infecciosa Equina (AIE) devidamente preenchido com os dados corretos dos
animais, efetuado até 60 dias antes da data limite de saída dos animais do recinto (23/09/2017).
Atestado de vacinação para Influenza Equina. Atestado de sanidade emitido por Veterinário. Exame
negativo de Mormo efetuado até 60 dias antes da data limite de saída dos animais do recinto
(23/09/2017)
Atenção: Não será permitida a entrada de animais no recinto que não apresentem a documentação na
conformidade das exigências sanitárias, mesmo que na data de ingresso os exames estejam válidos
(AIE e MORMO), porque a validade necessariamente deve estender-se até a data limite de saída do
recinto.
G.T.A. GUIA DE TRANSITO ANIMAIL – SERÁ INFORMADO EM BREVE – AV. MARIO COVAS, Nº 01 –
CEP. 09.551-330 – AVARÉ / SP - CNPJ: 00.000.000/0000-00 – SERÁ INFORMADO EM BREVE.
Código do estabelecimento: SERÁ INFORMADO EM BREVE

FORMAS DE PAGAMENTO:
*Cheque Nominal à ABC Paint - Podendo no caso de pré-datado com a data
2017.
*Depósito Bancário - ABCPaint no BANCO SANTANDER
Agência 4508
*Depósito Bancário - ABCPaint no BANCO DO BRASIL
Agência 3015-5
*Depósito Bancário - ABCPaint no BANCO ITAÚ
Agência 8932

máxima até 11 de Setembro de
Conta Corrente nº 13000293-1
Conta Corrente nº 7462-4
Conta Corrente nº 10652-2

*NO CARTÃO DE CRÉDITO:
Para pagamentos no cartão de Crédito ou Débito, ligar para ABC Paint (14) 3236-3000 e informar os
dados para que possamos efetuar a cobrança do valor. (VISA E MASTERCARD).

IMPORTANTE:
1. Após fazer a(s) inscrição(s), o(s) respectivo(s) comprovante(s) deve(m) ser transmitido(s)
OBRIGATORIAMENTE
através
do
Fax
(14)
3236-3000,
ou
por
meio
do
email:
financeiro@ABCPaint.com.br, identificando-se no comprovante o nome do proprietário/pagador.
2. Somente serão consideradas pagas as inscrições que forem oficial e formalmente comunicadas à
ABC PAINT, até o dia 13 de setembro por fax ou email. Aquelas que não forem comunicadas, ainda
que pagas, não serão consideradas nas atas de inscrição e julgamentos, não cabendo ao
proprietário/pagador qualquer direito à reclamação ou indenização pela perda da prova, exceto a
devolução do valor pago, com a dedução do valor da multa de caráter indenizatório de 50%.
3. Somente poderão participar do Campeonato Nacional e Potro do Futuro animais Puros e Mestiços
devidamente registrados ou com Pré-Registro no Stud Book da Raça Paint Horse, junto à ABC PAINT.

DISPOSIÇÕES GERAIS PARA CAMPEONATO NACIONAL E POTRO DO FUTURO:
1º - Todas as regras serão as constantes do Regulamento Oficial de Regras e Regulamentos 1ª
Edição 1998/1999, com a suplementação das especificas nesta circular estabelecidas pela
DIRETORIA da ABC Paint.
2º - Para o enquadramento de idade hípica, devemos considerar o dia 01/Julho/2017.
3º - Com o objetivo de incentivar as categorias Amadoras da Conformação, Performance Halter e
Western Pleasure, durante este evento é permitida sua participação apresentando animais de
terceiros, desde que se enquadrem nas respectivas categorias, sendo comprovadamente
AMADORES.
4º - Nas categorias Amador Adulto e Amador Jovem, nas provas de Trabalho, somente poderá montar
ou apresentar animais de sua propriedade ou que estejam em nome de seus pais, filhos, netos,
avós, tutor, tutelado, irmãos, irmã, esposa, enteados, meio-irmão, meia-irmã, padrasto,
madrasta, pais do padrasto/madrasta, sogro, sogra, genro e nora ou de sua corporação, desde
que seja indicado um representante legal.
5º - Nas provas de velocidade CLASSE FEMININO LIVRE será obrigatório o peso mínimo de 65 quilos.
6º - Nas provas de velocidade CLASSE ABERTA LIVRE será obrigatório o peso mínimo de 75 quilos.
7º - Nas modalidades de Seis Balizas e Três Tambores as categorias Amador Jovem e Principiante
serão formadas por idade dos competidores, portanto é obrigatório o envio de documento de
Identidade para calcularmos a idade e categoria do cavaleiro.
8º - Nas modalidades de SEIS BALIZAS, TRÊS TAMBORES, LAÇO EM DUPLA, LAÇO DE BEZERRO,
TEAM PENNING, WORKING PENNING E RANCH SORTING a inscrição dá direito a (02) duas
passadas, com o mesmo conjunto, DUPLA ou TRIO. Para efeito de Registro de Mérito e
classificação final será considerada o menor tempo das 02 inscrições, descartando o pior
resultado. Embora nessas categorias a inscrição confira direito a 2 passadas, o competidor
poderá optar por realizar apenas uma, sem penalização, para efeito de resultado e pontuação.

9º - Nas modalidades de LAÇO EM DUPLA, LAÇO DE BEZERRO, TEAM PENNING, WORKING PENNING
e RANCH SORTING o mesmo conjunto poderá se inscrever até 02 vezes na mesma categoria,
fazendo o pagamento das inscrições no valor especificado. Para efeito de Registro de Mérito e
classificação final será considerada o menor tempo, descartando automaticamente o pior
resultado. Embora nessas categorias a inscrição confira direito a 2 passadas, o competidor
poderá optar por realizar apenas uma, sem penalização, para efeito de resultado e pontuação.
10º - No Team Penning os TRIOS serão obrigatoriamente formados por 02 animais da Raça Paint e
um outro animal, QM ou PSI, porém deverá estar regularmente registrado na respectiva
associação da raça, sem pendências ou restrições, sendo obrigatória a apresentação do
Certificado de Registro juntamente com a inscrição (por cópia).
11º. - No Ranch Sorting as DUPLAS serão obrigatoriamente formadas por 01 animal da Raça Paint e
um outro animal, QM ou PSI, porém deverá estar regularmente registrado na respectiva
associação da raça, sem pendências ou restrições, sendo obrigatória a apresentação do
Certificado de Registro juntamente com a inscrição (por cópia).
OBS: As regras relativas à propriedade dos animais QM e PSI serão as mesmas aplicáveis aos animais
PAINT HORSE, relativamente a quem poderá montá-los nas diversas categorias (ABERTA,
AMADOR, JOVEM, FEMINICO ETC).
12º - As regras oficiais para as provas de TEAM PENNING e RANCH SORTING são as mesmas adotas
nas provas oficializadas em 2016, da parceria ABC Paint / LIGA LESTE PAULISTA DE TEAM
PENNING, e estarão disponíveis no site da ABC Paint, exceto em relação ao RANCH SORTING,
que seguindo a nova normatização de competições para a modalidade, passará a contar com
apenas um “boi sujo” (sem faixa) e 10 (dez) bois numerados, de zero (0) a nove (9).
13º- Todas as inscrições deverão ser feitas pelo proprietário do animal, que será responsável pela
apresentação da documentação do animal, do cavaleiro e do pagamento da taxa de inscrição,
quando necessário. Na categoria ABERTA LIVRE, em que o competidor pode montar animais de
terceiro, a inscrição poderá ser feita diretamente pelo terceiro.
14º - Em todas as modalidades cronometradas, a critério do competidor, será permitido qualquer tipo
de freio e ou embocadura. Entretanto, o Juiz da prova, a seu critério, poderá proibir o uso de
freios e ou equipamentos que ele considere cruéis ou perigosos para o animal (isso inclui, mas
não se restringe a freios e ou embocaduras com ponta ou quina). Ainda, por convicção da ABC
PAINT, dos criadores e competidores, serão tomadas todas as cautelas para a preservação do
bem-estar animal, tendo, todos o dever de zelar pela integridade de todos os animais (equinos e
bovinos).
15º - Durante o evento a comissão organizadora do evento Campeonato Nacional e Potro do Futuro
da Raça Paint reservou uma quantidade de 123 baias de alvenaria, que estaremos repassando
aos criadores pelo valor de R$ 200,00 (Duzentos Reis), seguindo o critério de ordem de chegada
das reservas. Caso este limite seja ultrapassado, estaremos disponibilizando mais algumas baias
de alvenaria, cujo valor será informado posteriormente, pois teremos que usar mais pó de serra,
que será cobrado à parte.
16º - Neste ano realizaremos novamente a prova de "PERFORMANCE HALTER", que é uma prova para
cavalos de trabalho, sendo puxados no cabresto e julgados por 03 juízes. Os animais
participarão normalmente de suas modalidades durante o dia e, seguindo a programação oficial,
será realizado o julgamento. Os animais serão separados pelo sexo e classe (não por idade).
16º

Em caráter experimental, estaremos realizando o “FUTURITY PERFORMANCE HALTER”. Nesta
prova os animais de linhagem de trabalho e/ou corrida (ainda mista de conformação, desde que
não inscritos na prova Oficial de Conformação do Nacional ou PF) até 2 anos de idade, não
precisarão comprovar requisito de participação nas provas funcionais.

17º - Também realizaremos a prova SUPER HORSE para animais participantes de no mínimo 04
(quatro) modalidades, mediante prévia inscrição.
18º - As regras do PERFORMANCE HALTER devem ser conferidas no site da ABC Paint, em link
próprio.

19º - Todos os animais participantes do Campeonato Nacional e Potro do Futuro estarão sujeitos a
exames de doping a qualquer momento do evento.
20º - Independente da opção da forma de pagamento e dos valores respectivos, o último dia de prazo
para as inscrições, no POTRO DO FUTURO e no CAMPEONATO NACIONAL, é o dia 11 de
setembro de 2017, com a obediência às regras constantes desta circular, exceto em relação à
CATEGORIA PRINCIPIANTE, única que admitirá inscrições até 2 horas antes do início da prova
respectiva, com pagamento no ato, no recinto de provas, em cheque ou dinheiro.
21º - As inscrições que porventura necessitarem ser feitas após o prazo, terão acréscimo de 20% em
seus custos e o valor não será utilizado para rateio.
IMPORTANTE: AS INSCRIÇÕES SEM CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO SERÃO CANCELADAS.
Em todos as provas as inscrições serão feitas em nome do proprietário atual do animal que constar no
Certificado de Registro, este será responsável pela apresentação da documentação do animal, do
cavaleiro e pagamento da taxa de inscrição quando necessário (OBS: Exceto na categoria Aberta –
item 13 retro). Caso o proprietário não se encontre no evento, o apresentador ou cavaleiro assumirá
toda a responsabilidade, inclusive de apresentar o comprovante de depósito bancário referente às
inscrições, caso contrário, a inscrição estará automaticamente cancelada. Em caso de dúvida, o
proprietário, cavaleiro ou apresentador poderá se responsabilizar pelo pagamento, dando, em caução,
um cheque como garantia de pagamento, para que o animal possa entrar em pista. Posteriormente o
responsável poderá enviar o comprovante de pagamento via fax no prazo de 03 (três) dias após o
evento. Assim que confirmado o depósito, o cheque será cancelado e devolvido ao seu respectivo
titular. No caso de não se confirmar ter existido pagamento da inscrição no prazo regulamentar, o
cheque será colocado em circulação e cobrança para o pagamento da participação.
PISTA PARA RÉDEAS:
ABERTA: Percurso – 04 / AMADOR E JOVEM: Percurso – 06

PISTA WORKING COW HORSE:
ABERTA E AMADOR: Percurso - 09

XVIII CAMPEONATO NACIONAL E XIV POTRO DO FUTURO DE
CONFORMAÇÃO & TRABALHO DA RAÇA PAINT 2017
DE 20 A 23 DE SETEMBRO DE 2017 – RECINTO DE EXPOSIÇÕES Dr. FERNANDO CRUZ PIMENTEL - AVARÉ / SP.

REGRAS PARA O BEM-ESTAR DOS ANIMAIS
DAS RESPONSABILIDADES PARA O EVENTO:
As promotoras de eventos, os administradores do evento, os veterinários, os competidores, os
contratantes de gado, os juízes das provas, entre outros profissionais, devem possuir um alto grau de
conhecimento das suas áreas de atuação e devem assegurar o bem-estar dos animais usados nas
provas.
DAS RESPONSABILIDADES DA PROMOTORA DE EVENTOS E ADMINISTRADOR:
A promotora do evento ou administrador do evento são, em última instância, os responsáveis pela
condução do evento e devem garantir o cumprimento dos padrões ora regulamentados, devem
possuir competência e autoridade para cumprir com suas tarefas, bem como devem garantir que
TODOS os participantes e equipes estejam atentos aos requisitos preestabelecidos neste
regulamento; somente pessoal qualificado e competente esteja cuidando, manejando e tratando dos
animais; veterinário habilitado examine todos os animais usados na competição antes, durante e após
o evento. Os animais que apresentarem fraqueza, problemas de visão, doenças ou ferimentos
devidamente atestados pelo médico veterinário habilitado, sejam removidos do rebanho; Os animais
utilizados no evento estejam em conformidade com os padrões técnicos e legais; Áreas anexas e
cercados sejam inspecionados antes do início do evento e estejam de acordo com os padrões técnicos
e legais; os equipamentos de competição sejam inspecionados, permitindo a percepção que o modo
como estes são montados ou usados sobre o animal cumpram todos os aspectos conforme os padrões
técnicos e legais.
DAS REPOSANBILIDADES DOS COMPETIDORES:

O competidor é o responsável pelos animais que estiver usando durante as provas. Os competidores
devem tratar de modo humanitário todos os animais com os quais eles interagirem; usar apenas
equipamentos que cumpram os padrões técnicos e legais; obter tratamento rápido e apropriado para
ferimentos a quaisquer de seus animais.
I
DAS DIRETRIZES BÁSICAS:
Animais devem estar em forma e saudáveis para serem autorizados a competir. As provas não devem
prejudicar o bem-estar dos animais, implicando uma atenção especial às arenas, campos, pistas de
competição, pisos, condições atmosféricas, estábulos, segurança das instalações e saúde dos animais
para viajar depois da participação no evento. Serão permitidas as atividades de montaria ou de
cronometragem, em que entram em julgamento a habilidade do ser humano em dominar o animal,
com perícia e elegância, assim como o desempenho do próprio animal. É vedada conduta
antidesportiva ou qualquer forma de má-conduta que seja caracterizada irresponsável, ilegal,
indecente, ofensiva, intimidadora, ameaçadora ou abusiva. Aplica-se a provisão destas regras aos
apresentadores, treinadores, proprietários, prepostos dos proprietários, sócios e não-sócios de
associações de criadores, competidores e afins, espectadores e a toda pessoa presente no recinto do
evento. A direção do evento deverá expulsar imediatamente indivíduos que apresentem condutas
antidesportivas no recinto e manter arquivado relatório por escrito sobre a conduta em questão.
DAS RESTRIÇÕES:
Colocar objeto na boca do animal de modo a causar desconforto ou sofrimentos indevidos; deixar o
freio na boca do animal por períodos extensos, de modo a lhe causar desconforto ou sofrimentos
indevidos; amarrar o animal em cocheira ou em volta dela de modo a causar desconforto ou
sofrimentos indevidos; montar ou cavalgar de modo a causar desconforto ou sofrimentos indevidos ao
animal; amarrar ou prender qualquer objeto estranho no animal, cabresto, bridão e/ou sela a fim de
dessensibilizar o mesmo; usar técnicas ou métodos de treinamento ou aquecimento que provenham
golpes nas pernas do animal com objetos; esporadas ou chicotadas excessivas; mudar um obstáculo
enquanto o animal estiver fazendo seu reconhecimento; o uso de equipamentos proibidos, tais como:
embocadura serrilhada, hock hobbles (prendedores de jarrete), peiteira de tachas ou hackamores
com tachas, entre outros; o uso de qualquer artigo, aparelho ou ferramenta que restrinja o
movimento ou circulação da cauda do animal; apresentar para prova animal que esteja
aparentemente apático, fraco, letárgico, macilento (emaciado), de expressão contraída ou
excessivamente cansada; tratamento intencional ou negligente que resulte em qualquer
sangramento. O cavaleiro que castigar e ou maltratar o animal ou cometer abuso intencional será
desclassificado: a qualquer hora em que o cavalo estiver sendo maltratado, mesmo fora da pista, o
mesmo será desclassificado do evento; Todo cavalo que estiver com sangramento causado por ação
direta do competidor, durante a competição quando do uso dos equipamentos (freios, barbelas,
gamarras, esporas, chicote, pingalim, corda, etc.), será desclassificado; Animais que se apresentarem
ao juiz com outros tipos de sangramento que não foram ocasionados por ação direta do competidor
(sangrando pela boca ou narina) deverão ser desclassificados do evento imediatamente, não podendo
mais correr outras provas e categorias nesse mesmo evento. O JUIZ deverá informar à comissão
organizadora de imediato para garantir que esse animal não corra mais nenhuma prova nesse mesmo
evento. Animais que se apresentarem com algum tipo de ferimento e caso esse ferimento sangrar
durante a competição o JUIZ deverá desclassificar imediatamente o animal. As regras previstas no
Regulamento de Competições e Provas que visam o Bem-Estar, dentre elas as que definem os
equipamentos proibidos, proibição de alteração de função da cauda, claudicação, utilização de
substâncias proibidas, dentre outros, também deverão ser observadas.
A
DIRETORIA.

