COPA REGIONAL BAMBUÍ DE 3 TMBORES

1. Taxa de Filiação obrigatória para a COPA:
R$30,00 – associação por competidor(a) em caso do competidor(a) for somente em uma
etapa pagara o único valor sendo o mesmo R$ 30,00 (não sendo proporcional por etapa) a
filiação valerá para todas 3 etapas

CALENDARIO DE DATAS DAS ETAPAS
1ª Etapa: 27 e 28 de Janeiro em Bambuí MG – Rancho Frisiu
2ª Etapa: 17 e 18 de Fevereiro em Bambuí MG – Rancho Frisiu
3ª Etapa: 17 e 18 de Março em Bambuí MG – Rancho Frisiu

2. Regulamento:
A COPA REGIONAL será regida pelo mesmo critério de regulamento ABQM, porém a copa não
será ranking ABQM , SOMENTE usará as regras para melhor nível de competição
Aberta a todas as raças, animais com e sem registro

2.1. Inscrições por categorias
✓ EXIBIÇÃO R$30,00 1 passada ou R$50,00 02 passadas
✓ ABERTA R$80,00
✓ AMADOR R$70,00
✓ FEMININA R$80,00
✓ CAVALO INICIANTE R$80,00
✓ JOVEM A B C R$50,00
✓ ESCOLINHAS R$20,00
✓ TIRA TEIMA R$ 100,00 1 PASSADA OU R$150,00 02 PASSADAS

2.2. Premiação: divididos da seguinte maneira: em 60% das inscrições em todas as categorias e
retirando para os 40% para custeio das provas da COPA REGIONAL

• Distribuição dentro dos 60% arrecadados de inscrições por categoria

✓ 1ª colocação 50% das inscrições + TROFÉU
✓ 2ª colocação 30% das inscrições + TROFÉU
✓ 3ª colocação 20% das inscrições + TROFÉU

2.3. Classificatória:
.
OBS: A PONTUAÇÃO SERÁ CLASSIFICADO DO 1º ao 10º por ponto corrido.
2.4. Pontuação: O ranking do campeonato será contado a partir de pontos ganhos durante as
etapas, que se distribuirão da seguinte maneira:
✓ 1º colocado 10 pontos;
✓ 2º colocado 9 pontos;
✓ 3º colocado 8 pontos;
✓ 4º colocado 7 pontos;
✓ 5º colocado. 6 pontos;
✓ 6º colocado 5 pontos;
✓ 7º colocado. 4 pontos;
✓ 8º colocado. 3 pontos;
✓ 9º colocado. 2 pontos
✓ 10º colocado 1 ponto.

OBS: A CRITÉRIO DE DESEMPATE
Afinal Da copa , o primeiro critério será o de maior número de etapas que participou. Após
este, prevalecerá o critério de maior número de 1º lugares, 2º lugares etc. Caso assim mesmo
persista o empate, serão declarados co-campeões.

2.5. NÃO HAVERÁ PONTO POR PARTICIPAÇÃO SOMENTE PONTO CORRIDO
2.6. Na etapa final da COPA REGIONAL será feito a somatória dos pontos em todas as etapas,
sendo por conjunto (cavalo cavaleiro e amazona) por categoria exceto tira teima, test horse e
exibição , e na final será o campeão(ã) o que obter maior pontuação da somatória, sendo
premiados 1º ao 3º colocados

Categorias;
✓ Abertas
✓ Amador
✓ Feminina
✓ Jovem A B C
✓ Cavalo iniciante potro
✓ Mirim
Escolinhas Jovem e Adulto

3. Regulamento Geral:
3.1. Animais: NÃO será permitida a troca de animal durante a etapa, e não é permitido 2
competidoras correrem com o mesmo animal, desde que em diferentes categorias SOMENTE o
animal poderá corre. O competidor (a) poderá realizar mais de uma inscrição, desde que corra
com animais diferentes, valendo 1 passada por animal. A competidor (a) deve seguir a ordem
de entrada sorteada com os devidos animais anunciados, se caso não respeitar a ordem será
automaticamente desclassificada.
3.2. Falha da fotocélula: A competidor(a) correrá novamente no final de folha. E caso tenha
derrubado 1 ou mais tambores, voltará penalizado com o número de tambores derrubados do
total da passada, independente de qual foi o tambor derrubado. Se a competidora for a 1º
após o reparo ela deverá ter as mesmas condições da pista, ou seja, fará reparo para correr, as
demais serão fim de folha normalmente.
3.3. Pista em más condições devido à chuva ou situações adversas: Terá a prova de qualquer
forma em todas as categorias
3.4. Embocadura: livre regras.
3.4. Tempo para entrar na pista: O competidor (a) terá 1 minuto para iniciar a prova após ser
chamada pelo locutor. Caso ultrapasse este limite, será desclassificada.

3.5. Ultrapassar a linha da fotocélula: Caso a competidor (a) avance a linha da fotocélula no
início do percurso será desclassificada.
3.6. Erro de percurso: será desclassificada.
3.7. Tambor derrubado: Cada tambor derrubado terá acréscimo de 5 segundos ao tempo. O
tambor será considerado derrubado quando sua lateral tocar no chão e/ou quando der um
giro e parar de ponta cabeça.

3.8. Treinador: É permitida a entrada do treinador devidamente trajado na pista juntamente
com a competidor(a) nas categorias , mirim e jovem, permitida a entrada do treinador na pista
conforme regulamento ABQM, exceto para as competidoras menores de 11 anos correndo na
categoria Feminina, que poderão ter auxilio nas eliminatórias e também será obrigatório o uso
de capacete para a mesma. O treinador não poderá montar no animal dentro da pista. Caso
isto ocorra, a competidora será desclassificada. Qualquer atitude antiesportiva ou ofensiva do
treinador no campo de visão do juiz desclassificará a competidora.
3.9. Reparo de Pista: O reparo da pista será feito exclusivamente de 5 em 5 passadas, e
ou qualquer momento por indicação do juiz e da Comissão de Provas por motivos de má
reparo. Durante o reparo será permitida a entrada do competidor(a) e seu animal na pista,
somente daquelas da mesma bateria que estão correndo 5 competidor das 5 passadas da
bateria, está liberação deverá ser feita pelo juiz da prova, e é de responsabilidade
do competidor(a) conferir a ordem de entrada na prova e sua classificação, que serão
disponibilizadas pela organização da prova.
3.10. Maus tratos aos animais: Será desclassificada a competidor(a) cujo animal apresentar
maus tratos, assim como presença de sangue após a passada. Sendo julgado apenas pelo juiz
no seu campo de visão na pista e quando o animal estiver esperando para entrar na pista ou
saindo dela, ou a qualquer momento durante a etapa se a atitude for constatada pela
Comissão da COPA. É proibido o uso de “Barro Branco” nos animais durante a competição, e
também é proibido o uso de qualquer tido de equipamento que amarre a competidora na sela.
3.11. Juiz: O juiz é a autoridade máxima na pista, cabendo a ele decidir a entrada ou saída da
competidora e treinador da pista. Desacatar as ordens do juiz de pista implica em
desclassificação. Qualquer ofensa dirigida ao juiz ou aos membros da comissão organizadora
feita pela competidor(a) ou membros de sua equipe acarretará na desclassificação da
competidora e esta atitude será analisada pelo Conselho Disciplinar da Diretoria da COPA
REGIONAL
3.12. Comportamento Antiesportivo: Qualquer comportamento antiesportivo da
competidor (a) e membros de sua equipe será julgado pelo Conselho Disciplinar da Diretoria
da COPA Regional

3.13. Termo de compromisso e responsabilidade: Todos as competidores deverão assinar um
termo de compromisso e concordância com o presente regulamento, autorizando o uso de sua
imagem sem ônus para a COPA e seus parceiros e isentando-os da responsabilidade civil ou
criminal de quaisquer acidentes ou danos ocorridos durante as etapas e final do campeonato.
Em caso de competidora menor de idade, assinará seu responsável legal.
4. Do Campeonato:
4.1.Empate por pontos: Em caso de empate por pontos, para a decisão final do Ranking da
COPA REGIONAL, será definida pela menor somatória dos tempos obtidos pela competidora
durante as classificatórias. Caso ainda assim permaneça o empate, será decidido pela maior
porcentagem de participação das competidoras nas etapas do campeonato. Caso mesmo
assim continuem empatadas, será decidido pela Comissão .
4.2. Animais: O competidor (a) NÃO poderá trocar de animal durante o circuito.

4.3. Premiação: será dada de acordo mencionado no regulamento com o que for arrecadado o
valor nas etapas e com dinheiro dos patrocínios.

5.0.Casos Omissos:
Os casos que, porventura, não estiverem descritos nesse regulamento serão julgados
e decididos pela Diretoria da COPA REGIONAL

6.0. Pista e Categorias:
OBS: pista tamanho oficial ABQM, a ordem de entrada das categorias na pista;
1ª Exibição
2ª Cavalo iniciante
3ª Aberta
4ª Amador
5ª Feminino
7ª Jovem A B C
8ª Escolinhas
9ª Tira teima

6.1. Na classe Aberta e Exibição - Podem competir todos os cavaleiros ou apresentadores,
sendo profissional ou não na classe Aberta, livre sexo peso mínimo 65kg

6.2. CATEGORIA AMADOR
Somente competidores amadores podem competir nesta categoria, e não podem treinadores,
livre sexo

6.3. CAVALO INICIANTE (POTROS)
Poderá competir somente animais fechando 3 anos e meio , potro futuro 2018

6.4. CATEGORIA FEMININA
Exclusiva para mulheres de qualquer idade, profissionais ou não, será exigido peso mínimo de
65 (sessenta e cinco) quilos para a competidora juntamente com seu arreamento, podendo,
entretanto, levar peso extra; a pesagem, quando solicitada pelo juiz oficial, deverá ocorrer
imediatamente após a participação do competidor.

6.5. CATEGORIA JOVEM
JOVEM A – 0 a 10 anos
JOVEM B – 11 a 13 anos
JOVEM C – 14 a 18 anos
Obrigatória apresentação de documento do competidor(a) para comprovar idade de até 18
anos
Sexo livre
Treinador: será permitida a entrada do treinador durante toda prova do competidor (a)
Nas JOVEM A

6.6. ESCOLINHAS
Escolinha Jovem 0 até 17 anos
Escolinha Adulto 18 anos acima

6.7. TIRA TEIMA
Premiação de 60% das inscrições , será distribuídos as % dependendo do numero de inscrições,
ficando 40% para Copa Regional para ajuda do custeio do evento.
Será feita os Ds de acordo com numero de inscrições (Ds) pesagem e sexo livre
DAS DIVISÕES (“Ds”): 500 milésimos
A classificação em Ds será feita da seguinte forma: Ex: Melhor Tempo da Categoria (MTC) =
17,500 = 1º lugar da 1D 1º lugar da 2D = MTC + 0,500S = 17,500 + 0,500 = 18,000 (Se não
houver nenhum tempo de 18,000, conta-se como 1º lugar da 2D o próximo tempo na ordem
crescente). 1º lugar da 3D = 1º lugar 2D + 0,500S = 18,000 + 0,500 = 18,500 (Se não houver
nenhum tempo de 18,500, conta-se como 1º lugar da 3D o próximo no tempo crescente

ANEXO I
Dentro das 3 etapas todas as pistas serão medidas oficiais
APRESENTAÇÃO AO RT - VETERINARIO
OBS: É obrigatória a apresentação para o veterinário RT Da COPA na chegada do evento a
entrega de exame NEGATIVO de Anemia Infecciosa Equina (AIE), MORMO, GTA e atestado de
sanidade de TODOS os animais.

Como condição de participar das provas , fica estabelecido que criadores, proprietários,
treinadores, tratadores, competidores e outros assumirão inteira responsabilidade diante de
possíveis riscos de natureza pessoal e ou patrimonial que por ventura venham a acontecer,
isentando a COPA REGIONAL e os organizadores de qualquer responsabilidade quanto aos
mesmo ou qualquer outra situação fora das descritas nesse regulamento serão decididas pela
organização da prova.

ORAGANIZAÇÃO – COMISSÃO COPA REGIONAL BAMBUÍ 3 TAMBORES

