CIRCULAR

ETAPAS:
As etapas ocorrerão nos locais e dias abaixo:
1ª ETAPA – RANCHO SANJOUR – CARAPEBUS – RJ – 28/01/2017
2ª ETAPA – RANCHO RUCHID – CARAPEBUS – RJ – 08/04/2017
3ª ETAPA – PARQUE DE EXPOSIÇÕES MACAÉ – RJ – 24 E 25/06/2017 ( FINAL )
HORÁRIO: A partir das 10h
CATEGORIAS:
Três Tambores:


Haverá categoria Kids Gratuita

VALOR

Inscrições:

Test
Horse

GP
ABQM

Cavalo
Iniciante
Amador
Amador
Pricipiante
Master
Feminino

R$
35,00

R$ 55,00

R$ 85,00

Jovens

Aberta Júnior
Aberta Sênior

Tira Teima

R$ 75,00

R$ 125,00

R$ 155,00 – 1 passada
R$ 200 – 2 passadas

Categorias:

Test Horse – GP ABQM – Cavalo Iniciante (animais nascidos entre 01/07/2013 a
30/06/2014) – Aberta Júnior (animais com até 05 anos hípicos) – Aberta Sênior (animais
com 06 anos hípicos ou mais) – Kids (08 anos ou menos)– Jovem A (11 anos ou menos) –
Jovem B (12 a 14 anos) – Jovem C (15 a 18 anos) – Amador (19 anos ou mais) – Amador
Principiante (competidores de 19 anos ou mais e com pontuação inferior a 15 pontos na
ABQM) – Amador Máster (40 anos de idade ou mais) - Feminino e Tira-teima

1. Depois de realizadas as inscrições, as mesmas não poderão ser canceladas, restituídas ou
transferidas em nenhuma hipótese, bem como não ficarão como crédito para outros
eventos. Será permitida apenas a substituição de cavaleiro, que deverá ser realizada em
até uma hora antes do início das provas;
2. Só serão aceitas como antecipadas as inscrições que forem efetivamente pagas até a data
limite estabelecidas;
3. 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 o competidor venha a sofrer ou ocasionar a terceiros.
4. A prova será pontuada, portanto seguirá o Regulamento Oficial da ABQM.
5. Competidores menores de 14 (quatorze) anos não poderão apresentar garanhões.
6. 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;
7. Nas provas de Três Tambores, exceto nas categorias Jovens, é exigido peso mínimo de 75
(setenta e cinco) kg. O Juiz poderá exigir pesagem a qualquer momento durante a prova;
8. Na categoria Feminina 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;
9. Na categoria Cavalo Iniciante é obrigatória a apresentação de original ou cópia do registro
do animal.
10. É obrigatório o uso do capacete nas categorias kids e jovem A.
11. Troféus para até o 3º (terceiro) colocado de cada categoria, exceto nas categorias Test
Horse e Tira Teima;
12. As segundas passadas NÃO são consideradas inscrições;
13. O acréscimo de tempo entre os D’s será de 0.500s/0.500s;
14. A Comissão Organizadora se reserva ao direito de promover qualquer alteração na
programação, se necessário, sem aviso prévio.
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.
O pagamento das inscrições deverá ser realizado na conta abaixo e os comprovantes
deverão ser enviados ao e-mail copasertaneja@gmail.com

Banco Bradesco
Agência: 0575
Conta Corrente: 30729-7
Favorecido: Karine Vieira Sanjour (CPF 123.987.177-55)

REGULAMENTO DO CAMPEONATO
Os campeões e reservados campeões serão contemplados com fivelas na última etapa do
campeonato.
Em caso de empate durante uma etapa, os competidores receberão a pontuação respectiva da
classificação, e dividirão o somatório do prêmio em dinheiro das colocações envolvidas, não
havendo a colocação imediatamente abaixo.
Em qualquer caso de empate, os troféus eventualmente envolvidos serão entregues aos
classificados pela ordem de conquista da marca (tempo) respectivamente, independente da
pontuação e premiação em dinheiro.
PONTUAÇÃO:
Colocação
Pontos

1º
10

2º
9

3º
8

4º
7

5º
6

6º
5

7º
4

8º
3

9º
2

10º
1

CLASIFICAÇÃO DO CAMPEONATO:
Haverá uma somatória de pontos durante o campeonato de acordo com a classificação do
CONJUNTO em cada etapa. Sendo assim sagrara-se campeão e reservado campeão do
CAMPEONATO, por categoria, o conjunto que somar mais pontos.
No caso de empate, o mesmo será decidido pelo maior número de 1º lugares, 2º lugares e
assim sucessivamente. Caso o empate persista, o desempate será pelo melhor tempo obtido
no campeonato.

REGULAMENTO DO SUPER TIRA TEIMA
Ao término do campeonato será realizado um SUPER TIRA TEIMA onde serão distribuídos o
percentual das inscrições acumulados durante as 3 etapas, acrescido de parte do valor
arrecadado com as baias e também das inscrições do próprio SUPER TIRA TEIMA, com
garantia de no mínimo R$ 10.000,00 em dinheiro, e mais brindes.
Para participação do SUPER TIRA TEIMA o competidor deverá:


Participar de no mínimo 2 etapas na categoria TIRA TEIMA.

O competidor que participar de 2 etapas do TIRA TEIMA terá direito a dar 1 passada somente e
caso o competidor participe das 3 etapas do TIRA TEIMA terá direito a dar 2 passadas sem
custo adicional.
CONSIDERAÇÕES:



PESO LIVRE
Serão premiados os 15 melhores amadores ( masculino, feminino e jovem ) que não
forem premiados dentro do SUPER TIRA TEIMA

REGULAMENTO DO RODEIO
ETAPAS:
As etapas ocorrerão nos locais e dias abaixo:
1ª ETAPA – RANCHO SANJOUR – CARAPEBUS – RJ – 28/01/2017
2ª ETAPA – RANCHO RUCHID – CARAPEBUS – RJ – 08/04/2017
3ª ETAPA – PARQUE DE EXPOSIÇÕES MACAÉ – RJ – 24 E 25/06/2017 ( FINAL )
HORÁRIO: A partir das 10h
O rodeio ocorrerá em paralelo à COPA SERTANEJA, de acordo com as seguintes condições:














As competidoras que desejarem se inscrever no Rodeio, deverão participar da
categoria Feminino, mesmo que somente para efeito de tomada de tempo para
Rodeio, não sendo obrigatório realizar inscrição da categoria Feminino.
Será cobrada inscrição referente ao Rodeio, o valor será de R$ 125,00
No total serão realizadas quatro tomadas de tempo, sendo 1 a cada etapa e mais 1 na
manhã de domingo 25/06/2017 antecedendo à final.
Será permitido o descarte do maior tempo, ou a falta de 1 das etapas.
Para efeito de classificação será realizada a média dos 3 melhores tempos de cada
conjunto, e junto com o tempo da final será obtida a média final de cada competidora,
e assim a classificação final.
Todas as competidoras que tiverem participado de ao menos 3 etapas poderão
participar da final.
Na classificação final a competidora só poderá receber premiação com 1 conjunto
(amazona + cavalo), independentemente da quantidade de cavalos que a amazona
participar.
A premiação final em dinheiro será composta da reversão de 80% das inscrições
acumuladas durante as 4 etapas + final.
Além da premiação em dinheiro a campeã do Rodeio terá divulgada em Revista do
meio equestre uma reportagem sobre sua pessoa.
Serão premiadas as 10 melhores médias.

