CIRCULAR 3º CIRCUITO ALIANÇA DE TAMBOR E BALIZA- 3ª ETAPA

Ano hípico 2017/2018

Fazenda Floresta
End: Estrada Reta dos Novecentos, 774 Piranema Itaguaí Rio de Janeiro
Código do evento: 2383
Código da propriedade: 33020070050
Código do produtor: 56188

Responsável pelo evento: Isabela Campos de Farias Aita
CPF: 132.413.497-64

Terceira etapa: 30 de Junho de 2018- Início: 09:00 hs.
A pista estará aberta até as 08:00 horas da manhã de sábado, após este horário será fechada
para que a equipe de manejo e o Juíz façam o reparo e montagem para o início das provas.
Categorias e valores de inscrições: (Assim será a ordem de entrada na pista!)

NÃO ACEITAREMOS CHEQUES NA HORA !!!!
6 Balizas:
Antecipadas
Na hora
Teste Horse (09:00 hs)---(reparo de 10 em 10) ----R$ 50,00 ------------------------ R$50,00
Aberta-Cavalo Iniciante----------------------------------R$105,00-----------------------R$125,00
Aberta – Livre ----------------------------------------------R$125,00-----------------------R$150,00
Jovem A 13 anos ou menos ----------------------------R$ 85,00-------------------------R$105,00
Jovem B 14 a 18 anos------------------------------------R$ 85,00-------------------------R$105,00
Amador - 19 anos ou mais ------------------------------R$ 105,00----------------------R$130,00
GP Avante 6 Balizas---------------------------------------R$105,00-----------------------R$155,00
3 Tambores:
Teste Horse -----(reparo de 10 em 10)---------------R$ 50,00 --------------------------R$ 50,00
Aberta cavalo iniciante ---------------------------------R$125,00-------------------------R$150,00
Aberta – Livre ----------------------------------------------R$125,00------------------------R$150,00
Amador -- 19 anos ou mais -----------------------------R$ 105,00-----------------------R$ 130,00
Jovem A -- 11 anos ou menos --------------------------R$ 85,00------------------------R$ 110,00
Jovem B – 12 a 14 anos ----------------------------------R$ 85,00-----------------------R$ 110,00
Jovem C – 15 a 18 anos-----------------------------------R$ 85,00------------------------R$ 110,00
Amador – Principiante -----------------------------------R$ 105,00-----------------------R$ 130,00
Jovem A -- Kids Principiante - 8 anos ou menos---R$ 40,00-------------------------R$ 60,00
Jovem B – Infantil Principiante - 9 a 11 anos -------R$ 85,00-------------------------R$ 110,00
Jovem C -- Principiante – 12 a 14 anos----------------R$ 85,00------------------------R$ 110,00
Jovem D – Principiante – 15 a 18 anos---------------- R$ 85,00------------------------R$ 110,00
Aberta – Feminina -----------------------------------------R$125,00------------------------R$ 150,00
GP Aliança----------------------------------------------------R$200,00------------------------R$ 250,00

Serão consideradas inscrições efetivadas aquelas que tiverem comprovante de
depósito feito até o horário de expediente bancário da quarta feria antes da prova, ou seja,
depósitos efetivados até o fechamento das agências no dia 13 de Junho de 2018. Inscrições
sem comprovantes até o início do evento serão eliminadas, e o valor a ser cobrado, será
relativo ao de inscrição feita na hora. Depósitos em cheques e DOC (TED entra no mesmo dia,
de preferencia a esta opção), deverão ser feitos, respectivamente, a tempo de ser creditado

um dia antes do evento, isso por motivo da premiação ser em rateio, e por isso também não
aceitaremos cheques de nenhum valor no dia do evento.
As inscrições antecipadas pelo SGP serão encerradas às 23:59 do dia 13 de Junho de 2018.
Reservas de baias e piquetes: www.sgpsistema.com
Premiação: A premiação para o 3º Circuito Aliança de Tambor e Baliza – Rio Sul -3ª etapa- será
retorno de 70% do valor total arrecadado nas inscrições respectivamente a cada categoria.
ATENTÇÃO: o valor acrescido na inscrição feita na hora não será contabilizado para
premiação. Os R$5,00 (cinco reais) acrescidos a cada inscrição se destinam ao pagamento do
SGP Sistema, este valor não será considerado para efeito de rateio nas premiações.
Divisão dos valores:
50% para o 1º colocado; 30% para o 2º colocado e 20% para o 3º colocado.
GP Avante 6 Balizas:
O GP Avante 6 balizas será no formato 3Ds, com premiação fixa arrecadada por patrocinadores
+ 70% do valor das inscrições. Serão premiados até o terceiro colocado de cada D.
GP Aliança:
O GP será no formato 3Ds, sendo que acima de 30 inscrições, o valor garantido será de
R$6.000,00, caso contrário será em rateio dividido entre os D’s, com 80% do valor das
inscrições.
Serão premiados até o terceiro colocado de cada D.
Atenção: Após realizado o pagamento das inscrições, as mesmas NÃO poderão ser canceladas,
restituídas ou transferidas em nenhuma hipótese, bem como não ficarão como crédito para
outras etapas.
Em caso de adiamento da etapa, uma nova data será divulgada e as inscrições serão válidas
para esta nova etapa, fica o competidor ciente que mesmo assim não haverá devolução do
valor pago nas inscrições.
Só serão aceitas como antecipadas as inscrições que forem efetivamente pagas até a data
limite estabelecida.

Em caso de cancelamento do evento sem remarcação de data, os valores serão devolvidos.
Será permitida apenas a substituição de cavaleiro, que deverá ser realizada em até uma hora
antes do início das provas;
A partir da realização da inscrição o competidor e/ou responsável declaram estar
compulsoriamente cientes das regras e condições das presentes normas:

Poderão ser realizadas inscrições de menores, ficando o responsável ou representante legal
ciente de que a comissão organizadora não se responsabiliza por qualquer dano material e/ou
acidente pessoal que o menor venha a sofrer ou ocasionar a terceiros;
A comissão organizadora não se responsabiliza por qualquer dano material e/ou acidente
pessoal que qualquer competidor e/ou seu animal venham a sofrer ou ocasionar a terceiros.
A prova seguirá o Regulamento Oficial da ABQM e pontuará para Registro de Mérito;
Competidores menores de 14 (quatorze) anos não poderão apresentar garanhões;
Na classe Aberta o competidor poderá montar 5 (cinco) animais (machos ou fêmeas),
podendo esse número chegar até 10 (dez) animais. Entretanto do 6º (sexto) animal em diante,
todos deverão ser Puro Castrados;
Nas provas de Três Tambores e Seis Balizas, exceto nas categorias de jovens, é exigido peso
mínimo de 75 (setenta e cinco) kg. O Juiz poderá exigir pesagem a qualquer momento durante
a prova;
Na categoria Feminino será exigido peso mínimo de 65 (sessenta e cinco) kg da amazona,
juntamente com seu arreamento. O juiz poderá exigir pesagem a qualquer hora da prova; Na
categoria Cavalo Iniciante só serão aceitas inscrições de animais nascidos entre 01/07/2014 a
30/06/2015. Obrigatório à apresentação de original ou cópia do registro do animal. Os animais
passarão por inspeção e serão devidamente identificados por marca fornecida pela comissão
organizadora.
É obrigatório o uso de capacete na categoria Jovem A, jovem A e B principiante , menores de
11.
ATENÇÃO: Obrigatória apresentação de atestado de AIE (Anemia Infecciosa Equina), vacinação
Antigripe Equina ou declaração de que não houve nenhum caso de doença na região nos
últimos 30 dias, Exame negativo de Mormo, GTA (Guia de Transporte Animal) e documento
que comprove a idade do competidor.

Inscrições antecipadas no: www.sgpsistema.com
Depósito para: Isabela Campos de Farias Aita
CPF: 132.413.497-64
Banco Itaú
Ag: 0945

C/C: 44748-0

Enviar cópia do comprovante de depósito bancário COM IDENTIFICAÇÃO via e-mail ou
whatsapp para: catbriosul1@hotmail.com ou (21) 96435-4740.
ATENÇÃO: Não serão aceitos comprovantes de depósitos feitos em caixas eletrônicos após o
encerramento do horário de expediente do dia 25 de Outubro de 2017.
Obs.: O depósito bancário deverá ser identificado, com nome e CPF, conjunto e categoria.
INFORMAÇÕES:
Tiago Camargo (Mineiro) 21-97556-1270 / 21- 98336-2891 / 21-97257-7910
Thiago Branco 21-96437-2403
Isabela Aita (21) 96435-4740

Mapas de acesso:
Coordenadas geográficas: -22.837064, -43.725698

