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CAMPEONATO NBHA-RR ORGANNACT 2018

ARTIGO 1º - REGULAMENTO
O regulamento da NBHA-Roraima no formato de divisões consiste em prova de
precisão e velocidade cronometrada, na modalidade de Três Tambores, e tem a
finalidade de reunir criadores, proprietários, competidores e treinadores, para
que de forma organizada, possam competir, em eventos promovidos ou
homologados pela NBHA - Roraima, visando a obtenção de prêmios, troféus e
pontuar no "ranking" os melhores animais, cavaleiros e conjuntos, levando
sempre em consideração o respeito a proteção e o bem estar dos animais,
exigindo toda a habilidade possível dos mesmos.

ARTIGO 2º - ETAPAS
Serão realizadas 4 (quatro) etapas no IV Campeonato NBHA-RR Organnact
de Três Tambores neste ano de 2018, nas seguintes datas:
1ª Etapa: 22/09
2ª Etapa: 13/10
3ª Etapa: 10/11
4ª Etapa: 15/12
Parágrafo 1
No Campeonato NBHA-RR Organnact 2018, a prova terá início às 17:00 horas,
neste horário, inicia a primeira categoria.
Parágrafo 2
Em toda as etapas, a pista será liberada para aquecimento às 16:00 horas, esta
terá duração de 1 (uma) hora, e terminará às 16:50 horas para reparo geral da
pista.
Parágrafo 3
Caso ocorra mudança no local, data ou horário de início de alguma das etapas
ou qualquer outra mudança, será divulgado antecipadamente pela Diretoria da
NBHA-RR.

ARTIGO 3º - CATEGORIAS-IDADES-PESOS
Parágrafo 1 - Categorias e Idades
Serão realizadas no campeonato as seguintes categorias:


Test horse (Sem restrição, máximo de e (três) passadas por conjunto).



Aberta (Para todos os cavaleiros ou apresentadores, sendo profissional
ou não, de ambos os sexos, idade livre).



Feminina (Exclusiva para mulheres, profissionais ou não, idade livre).



Infanto-juvenil (Para jovens de 12 (doze) a 18 (dezoito) anos completos).



Aberta light (Exclusiva para competidores não profissionais (exceto
treinadores), não obrigatoriamente com animais próprios, ambos os
sexos, idade livre).



Kids (Para crianças com até 12 (doze) anos completo).

Nota I – Menores de 14 (quatorze) anos que participarem das provas em
garanhões, deverão apresentar o Termo de Responsabilidade e Declaração
assinado pelos pais ou responsáveis legais no ato da Inscrição, autorizando a
participação do mesmo.
Nota II – Não é permitida, a participação de competidores em categorias
superiores ou inferiores a sua categoria.

Parágrafo 2 - Peso
A balança estará à disposição no dia de cada etapa, caso o competidor queira
se pesar com seus equipamentos antes do início da prova. Serão pesados os
competidores após cada passada, estes deverão, ao sair da pista, recorrer
imediatamente à balança juntamente com a fiscalização do animal. O competidor
será pesado juntamente com seus equipamentos e tralhas.







Test horse: Peso livre;
Aberta: Peso mínimo de 75Kg;
Feminina: Peso mínimo de 65Kg;
Infanto-juvenil: Peso livre;
Aberta light: Peso livre;
Kids: Peso livre;

Nota I – Cada competido deverá ter seus próprios equipamentos para competir,
e equipamentos para pesagem
Nota II – A ferradura NÃO compõe os equipamentos a serem pesados junto ao
competidor.

ARTIGO 4º - DISCIPLINA
a) Obediência e respeito ao regulamento.
b) Não incitar competidores ou público em geral.
c) Não fazer gestos de ofensa e proferir palavrões dentro do recinto de
competições.
d) Não denegrir a imagem na NBHA-Roraima e ou seu corpo diretivo, bem como
aos organizadores da competição.
e) Não tomar atitude antiesportiva dentro da pista ou do recinto.

ARTIGO 5º - EXIGÊNCIAS
Do animal;
Serão exigidos exames de anemia infecciosa equina (AIE) e mormo, com
resenha atual, válidos na época de cada etapa, e atestado de vacina para
Influenza Equina, com no prazo mínimo de 10 (dez) dias e dentro da validade.
E também será necessário o Guia de Transporte Animal (GTA), caso o animal
tenha que ser transportado para o local do evento.
Do competidor;
Todos os competidores deverão firmar o termo de responsabilidade e
declaração presente no final deste regulamento. O competidor deverá
apresentar este documento preenchido para que seja validada a inscrição.

ARTIGO 6º - ORDEM DE CATEGORIA E LARGADA
A competição deverá obedecer a seguinte ordem de categoria:
-Test Horse
- Kids
- Infanto-juvenil
- Aberta light
- Aberta
- Feminina

Parágrafo único
A ordem de largada de cada etapa do campeonato será feita por ordem de
inscrição, sorteio ou online. Cada competidor deve se apresentar na pista
quando chamado e este possui o tempo de 2 (dois) minutos para adentrar na
pista e iniciar sua apresentação.

ARTIGO 7º - FORMATO DE DIVISÕES
O formato de divisões consiste na existência de divisões nas categorias, e será
aplicada a todas as categorias o formato 1D.

ARTIGO 8º - PONTUAÇÃO
A pontuação será da seguinte forma em cada categoria, no formato de divisões
1D.

1ª,2ª e 3ª ETAPA

ETAPA FINAL

1º lugar: 10 pontos

1º lugar: 20 pontos

2º lugar: 8 pontos

2º lugar: 16 pontos

3º lugar: 6 pontos

3º lugar: 12 pontos

4º lugar: 4 pontos

4º lugar: 8 pontos

5º lugar: 2 pontos

5º lugar: 4 pontos

ARTIGO 9° - CLASSIFICACÃO NO CAMPEONATO
No Campeonato NBHA-RR 2018, o conjunto (cavalo e competidor) se classifica
dentro de sua categoria e divisões, com o maior número de pontos conquistados
nas etapas. O competidor poderá receber a premiação das etapas com vários
animais, porventura, só pontuará no campeonato seus 2 (dois) melhores
conjuntos.
Melhores conjuntos.

Parágrafo 1
Somente as categorias Aberta e Feminina irão classificar o campeão e campeã
Roraimense NBHA-RR 2018, que irão REPRESENTAR o estado de Roraima na
Copa dos Estados em 2019, no Haras Raphaela-SP. E os campeões receberão
o título de CAMPEÃO(Ã) RORAIMENSE NBHA 2018.

Parágrafo 2
Somente a categoria Infanto-Juvenil irá classificar o(a) campeão(ã), e o(a) vicecampeão(ã), para REPRESENTAR o estado de Roraima, na Seletiva do Mundial
Jovem NBHA 2019, no Haras Raphaela-SP. O campeão e vice campeão da
categoria Infanto-Juvenil irão receber o título de CAMPEÃO E VICE CAMPEÃO
RORAIMENSE INFANTO-JUVENIL 2018.

ARTIGO 10º - INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas antecipadamente através do SGP Sistema
(www.sgpsistema.com).
Parágrafo 1
Segue os valores das inscrições das categorias em cada etapa:
Categoria Test Horse:
•

1 passada – R$50,00

Categoria Aberta e Feminina:
•
•

2 passadas – R$250,00
3 passadas – R$300,00

Categoria Aberta light e Infanto-juvenil:
•
•

2 passadas – R$200,00
3 passadas – R$250,00

Categoria Kids:
•

2 passadas – R$100,00

Parágrafo 2
Somente serão realizadas as inscrições mediante do pagamento destas e
entrega dos termos de responsabilidade e declaração, presentes no final deste
regulamento.
Parágrafo 3
Não serão realizadas inscrições e o pagamento destas no dia de cada etapa.

ARTIGO 11º - FISCALIZAÇÃO DE PROVA
Toda competição sancionada pela NBHA-RR terá obrigatoriamente um
representante denominado “fiscal” que verificará, entre outras coisas, as

condições técnicas e apuração do resultado das competições. Este fiscal não
poderá interferir ou decidir sobre o resultado das mesmas, cabendo á NBHARoraima reconhecer ou anular o resultado, caso se constate alguma
irregularidade grave na realização do evento.

ARTIGO 12º - PENALIDADES
O tempo do competidor é penalizado com acréscimo de 5 (cinco) segundos na
seguinte situação:
Derrubar o tambor, que consiste em tocar sua lateral no solo, mesmo que este
venha a se fixar novamente com qualquer extremidade.
Derrubar a baliza, que consiste em tocar sua haste no solo ou deslocar por mais
de 20 (vinte) centímetros a base.
Parágrafo único
O tambor pode ser tocado/segurado pelo competidor.

ARTIGO 13º - QUANTIDADE DE ANIMAIS
Cada cavaleiro pode participar com quantos animais desejar em qualquer
categoria e modalidade.
Parágrafo 1
O mesmo animal só pode participar uma única vez em cada categoria, ou seja,
o cavalo pode participar de tal categoria apenas com um competidor, mas pode
participar em mais de uma categoria, desde que participe só com um cavaleiro
em cada categoria.
Parágrafo 2
Cada animal pode participar até 06 (seis) vezes em cada dia, desde que em
categorias diferentes (máximo de 2 passadas na categoria Kids, as demais
categorias com o máximo de 3 passadas).

ARTIGO 14º - SUBSTITUIÇÃO DE ANIMAIS
Após a inscrição efetuada não é permitida a substituição do animal na etapa ou
prova, somente do competidor, desde que seja comunicado uma hora antes do
início da competição, entretanto a troca deverá ocorrer desde que observadas
todas as regras da categoria.

ARTIGO 15º - EQUIPAMENTOS DE PISTA
Três Tambores, de 200 (duzentos) litros, de latão, vazios, tampados, pintados
em pelo menos 30% (trinta por cento) em cores claras, livres do solo, em pé e
com as bordas superiores protegidas, encapados ou não, equipamento de
fotocélula e duas balizas, dispondo tudo como mostra o diagrama do Artigo 24°
deste Regulamento.

ARTIGO 16º - FOTOCÉLULA
A linha de partida e chegada deverá ser bem demarcada e nela instalada o
equipamento de fotocélula. O espaçamento entre os aparelhos de fotocélula
deverá obedecer: o alinhamento dos tambores 01 e 02 e sempre que possível
instalado na cerca lateral. Em todas as competições realizadas ou sancionadas
pela NBHA-RR, além da obrigatoriedade da fotocélula, obriga-se também a
instalação de um painel eletrônico ou impressora de tempos, exceto por motivo
de força maior.
Parágrafo 1
Caso o equipamento de cronômetro ou fotocélula falhar, o competidor será
autorizado apresentar-se novamente no final da categoria.

ARTIGO 17º - LOCAL DO CAMPEONATO
As etapas serão realizadas nos seguintes locais:
1ª Etapa – CT Reginaldo Margarizo
2ª Etapa – Jockey Club de Roraima
3ª Etapa – Local a ser definido
4ª Etapa – Local a ser definido
Parágrafo único
A diretoria da NBHA-RR comunicará com antecedência a todos os envolvidos
e participantes do Campeonato onde ocorrerá as etapas com lugares não
definidos.

ARTIGO 18º - LINHA DE PARTIDA / CHEGADA
É permitida a largada a todo galope, a contagem do tempo inicia-se no momento
em que o animal cruza a linha de partida, encerrando- se a contagem no retorno
do animal, no momento em que o mesmo cruzar a linha de chegada.

Parágrafo 1
É permitido que o competidor largue a partir do paddock.
Parágrafo 2
Caso solicitado pelo competidor, será desligado o som durante sua entrada na
pista e durante a realização do percurso.

ARTIGO 19º - SAT (SEM APROVEITAMENTOS TÉCNICOS)
Não terá Aproveitamento Técnico, nas seguintes situações:
a) Queda do cavaleiro no percurso.
b) Erro de Percurso.
c) Chicotear, esporear, ou bater à frente da barrigueira do animal.
d) O animal que apresentar sangramento em qualquer parte do corpo a qualquer
momento da competição.
e) Não se apresentar para inspeção.
f) Não retirar a embocadura do animal, quando solicitado.
g) Ultrapassar o tempo de 2 (dois) minutos para iniciar sua apresentação, o que
vale para todas as categorias.
h) Diminuir propositadamente a velocidade de seu animal, caracterizando a
desistência da prova.
i) Usar trajes em desacordo com o regulamento.
j) Utilizar equipamentos não regulamentados.
l) Quebra de qualquer equipamento que impeça a realização da prova.
m) Fazer gestos de ofensa e proferir palavrões dentro do recinto de competições.
n) Denegrir a imagem da NBHA-Roraima e ou seu corpo diretivo.
o) Competir preso à sela ou ao animal.

ARTIGO 20º - TRAJES
É obrigatório o uso de traje “Western” apropriados, camisa de mangas longas e
colarinho, chapéu e botas. Quando o cavaleiro se apresentar na pista, deve estar
de chapéu ou boné na cabeça, camisa abotoada e dentro da calça. É permitido
o uso de capacete. Não é obrigatório o uso de cinto.

ARTIGO 21º - PERMISSÃO DE AUXILIARES
Somente o Juiz da Prova determinará seus auxiliares e dará permissão aos
mesmos nos trabalhos a serem desempenhados.

ARTIGO 22º - AUXÍLIO AO COMPETIDOR
O competidor poderá ser auxiliado por outra pessoa dentro da pista no momento
em que for chamado, exceto na categoria Aberta, portanto nas categorias Kids,
Infanto-juvenil, Aberta Light e Feminina será permitida a entrada de
acompanhante junto ao competidor na hora em que for chamado.

ARTIGO 23º - EQUIPAMENTOS E EMBOCADURAS
Parágrafo 1 — Equipamentos permitidos
a) É permitido o uso de todo e qualquer equipamento ou embocadura, contanto
que não possuam as especificações, abaixo relacionados no Parágrafo 2.
b) A gamarra não poderá ter nenhuma parte metálica (corrente, arame, cabo de
aço, etc., não importa o quanto estiver protegida ou acolchoada).
c) Durante o transcurso da prova, os competidores poderão utilizar um relho ou
pingalim com o intuito de estimular a habilidade natural do animal para correr.
Entretanto, em todos os eventos de velocidade, o Juiz poderá, a seu critério,
desclassificar o competidor devido ao uso abusivo desse equipamento.
Parágrafo 2 — Equipamentos proibidos
a) Barbelas de arame, mesmo as protegidas;
b) Barbelas que não permanecem assentadas a mandíbula do animal; torcidas;
c) Peitoral de tachas;
d) Freios em garras;
e) Freios pontiagudos;
f) Freios com quinas;
g) Todos os freios devem ser usados com barbela e esta ajustada à mandíbula
do animal;

ARTIGO 24º - PERCURSO
Três Tambores — deverá ter a medida exata, conforme diagrama abaixo,
podendo ser modificado na medida que se fizer necessário. O competidor deverá
contornar o tambor 1 (um) pela direita do mesmo, em direção ao tambor 2 (dois),

contornando-o pela esquerda, dirigindo-se ao tambor 3 (três), contornando-o
também pela esquerda, retornando até passar o marcador de tempo. O percurso
pode ser realizado no sentido inverso.

ARTIGO 25º - EXCLUSÃO DE COMPETIDOR
O juiz poderá excluir um competidor do evento se:
a)
b)
c)
d)

Tomar atitude antiesportiva dentro da pista ou do recinto.
Destratar o juiz (es) da prova.
Apresentar-se sobre influência de bebidas alcoólicas.
Maltratar seu animal ou de outrem, dentro da pista ou do recinto.

Parágrafo único
Caberá unicamente a direção da NBHA-Roraima a decisão de excluir o
competidor do campeonato.

ARTIGO 26º - EMPATE
Parágrafo 1 - Empate de tempo
Caso ocorra empate no tempo de algum conjunto com outro(s), estes terão
direito a 1 (uma) passada para desempate, ocupando a posição disputada o que
fizer o menor tempo no desempate, e o(s) outro(s) competidor(es) ocupará(ão)
a(s) posição(ões) seguinte(s) de acordo com o tempo da passada.
Parágrafo 2 - Empate de pontuação (última etapa)
Caso ocorra empate na pontuação final entre algum conjunto e outro(s), o
desempate ocorrerá por assiduidade do conjunto, , permanecendo o empate,
ocorrerá desempate através da média do melhor tempo do conjunto em cada
etapa.

ARTIGO 27º - CONDUTA PROIBIDA
E considerada conduta proibida, inflar categorias com inscrições inexistentes
e/ou pagar para estranhos qualquer valor, se não a secretaria da NBHARoraima.

ARTIGO 28º - CONHECIMENTO DO REGULAMENTO
Todo afiliado ou não da NBHA-Roraima, que participar das competições da
NBHA-Roraima, deverá ter pleno conhecimento deste regulamento, não
podendo alegar desconhecimento do mesmo.

ARTIGO 29º - RESPONSABILIDADE DOS JUÍZES
Os juízes oficiais NBHA-Roraima para julgamento das provas deverão estar
credenciados por ela, em dia com suas taxas, e ter com responsabilidade o
conhecimento pleno deste regulamento, assim como, a perícia em assuntos da
equinocultura, devendo manter uma conduta exemplar que justifique o privilégio
de autoridade.
Parágrafo 1
O juiz deverá em qualquer ocasião agir de forma profissional e imparcial, quando
assumido o compromisso de julgamento, apresentar-se no local do evento pelo
menos uma hora antes do início da competição ou justificar sua ausência, com
antecedência mínima de 48 horas, para que seja substituído. Em caso de força
maior, as decisões serão tomadas pela comissão da prova.
Parágrafo 2
Usar traje “Western”, cumprir com suas responsabilidades e auxiliar o
gerente/presidente do evento até o final dos trabalhos.
Parágrafo 3
Responsabilizar-se pelo computo correto do número de animais inscritos, assinar
atas fornecidas pela NBHA-Roraima, para que sejam encaminhadas as
associações de cada raça, no dia da competição ou no máximo até 10 (dez) dias
após a realização da prova, para que possam pontuar os animais.
Parágrafo 4
A decisão do juiz é soberana em todos os casos que afetem o mérito dos animais
e podem ordenar a retirada de qualquer pessoa ou animal da competição, por
conduta antiesportiva, inadequada, atos de crueldade ao animal ou que julgue
não estar cumprindo o regulamento da NBHA-RR.
Parágrafo 5
O juiz deve examinar e verificar todos os cavalos inscritos em qualquer categoria,
para constatar se apresentam manqueira. Esse procedimento é indispensável,
quer ou não a competição indique a necessidade disto. Caso seja identificada a
claudicação o animal deverá ser desclassificado.A manqueira evidente será
motivo de desclassificação. Manqueira evidente (ou óbvia) é aquela que:
A)
É constantemente observável durante o trote, quaisquer que sejam as
circunstâncias;
B)

Caracteriza-se pela passada acentuadamente claudicante, manca ou

encurtada;

C)
Caracteriza-se pela capacidade reduzida do animal em suportar o peso,
em movimento e/ou parado, e pela incapacidade para locomover-se.

ARTIGO 30º - PREMIAÇÕES
Segue abaixo as premiações distribuídas ao longo das 4 (quatro) etapas do
Campeonato e a premiação geral do Campeonato.
Premiação nas etapas:


Categoria: Feminina e Aberta

1º lugar: 40% das inscrições + troféu
2º lugar: 25% das inscrições + troféu
3º lugar: 15% das inscrições + troféu
4º lugar: Troféu + prêmio Organnact
5º lugar: Troféu + prêmio Organnact



Categoria: Infanto-juvenil e Aberta Light

1º lugar: 35% das inscrições + troféu
2º lugar: 20% das inscrições + troféu
3º lugar: 15% das inscrições + troféu
4º lugar: Troféu + prêmio Organnact
5º lugar: Troféu + prêmio Organnact



Categoria Kids (Troféu para todos os participantes)

1º lugar: Troféu
2º lugar: Troféu
3º lugar: Troféu
4º lugar: Troféu
5º lugar: Troféu

Campeonato Geral:


Categoria Aberta e Feminina

1º lugar: R$1.200,00 + Fivela + vaga para Copa dos Estados 2018
2º lugar: R$900,00 + troféu
3º lugar: R$700,00 + troféu
4º lugar: Troféu + prêmio Organnact
5º lugar: Troféu + prêmio Organnact


Categoria Infanto-Juvenil

1º lugar: R$800,00 + fivela + vaga para Seletiva do Mundial Jovem NBHA 2018
2º lugar: R$600,00 + troféu + vaga para Seletiva do Mundial Jovem NBHA 2018
3º lugar: R$500,00 + troféu
4º lugar: Troféu + prêmio Organnact
5º lugar: Troféu + prêmio Organnact



Categoria Aberta Light

1º lugar: R$800,00 + troféu
2º lugar: R$600,00 + troféu
3º lugar: R$500,00 + troféu
4º lugar: Troféu + prêmio Organnact
5º lugar: Troféu + prêmio Organnact


Categoria Kids

1º lugar: Troféu
2º lugar: Troféu
3º lugar: Troféu
4º lugar: Troféu
5º lugar: Troféu

ARTIGO 31º - RECLAMAÇÕES
a) Toda e qualquer reclamação deverá ser feita a administração da NBHARoraima, por escrito até 08 (oito) dias após o evento. As partes envolvidas
deverão comparecer em audiência marcada pela NBHA-Roraima em sua
sede social ou em outro local que esta venha determinar.
b) Todo e qualquer assunto a ser comunicado ao juiz deverá ser primeiramente
dirigido ao diretor de provas.

ARTIGO 32º - OUTRAS DISPOSIÇÕES
O objetivo deste Regulamento é normatizar e padronizar as competições
promovidas ou sancionadas pela NBHA-Roraima.
A NBHA-Roraima não assume responsabilidade pela segurança dos
participantes nos eventos oficiais, ou em eventos sancionados, assim como
acidentes que possam acontecer no interior do recinto com pessoas, animais ou
bens materiais. A organização do evento solicita a aprovação da NBHA-Brazil
em base voluntária, concordando em realizar o evento, de acordo com as
normas da NBHA-Brazil, que são destinadas a promoverem uma competição
justa, visando premiar os melhores conjuntos e classifica-los para competições
Nacionais e Internacionais.

Esse Regulamento foi elaborado e pela NBHA-Roraima, utilizando os
critérios do regulamento oficial da NBHA-Brazil.

TERMO DE RESPONSABILIDADE E DECLARAÇÃO – MENOR DE IDADE

Eu,_____________________________________________________________
________________________________, RG: __________________________,
CPF :_____________________________, residente na(o)_________________
_______________________________________________________ na cidade
de _______________ no estado do _________________ e RESPONSÁVEL
pelo menor:
NOME:_________________________________________________________,
NASCIDO EM: ____/____/_______. GRAU DE PARENTESCO: ____________
________________;
Declaro estar ciente dos riscos de vida, e possíveis complicações, que
possam ocorrer com o menor acima identificado e animal (cavalo/égua), durante
o CAMPEONATO NBHA-RR ORGANNACT 2018 de Três Tambores, no qual
este Termo será válido para esta e todas as outras provas subsequentes que por
ventura vierem a acontecer e o menor acima identificado vier a competir, nos
locais divulgados para realização das etapas.
Responsabilizando-me, por quaisquer acidentes, danos (óbito) que possam
vir a ocorrer no decorrer de tal competição, com ambos (competidor/cavalo) e
isentando a NBHA-RR e o Local do Evento em que estiver ocorrendo a prova,
de qualquer incidente. Declaro ainda, que tenho TOTAL CONHECIMENTO que
atletas menores de 16 (dezesseis) anos NÃO PODERÃO E NÃO PODEM
PARTICIPAR DE PROVAS INTERNACIONAIS, mesmo que tenha classificado
o Estado de Roraima na Copa Dos Estados e possuo total ciência que toda e
qualquer imagem, do menor acima identificado, adquiridas durante as
competições, sancionadas pela NBHA-RR, poderão ser utilizadas para meios de
propaganda e vias de publicidade, AUTORIZANDO, tal utilização.

( ) Autorizo o menor acima identificado a COMPETIR EM CAVALOS
GARANHÕES.

_________________________________________
Assinatura do Responsável
Boa Vista - RR, ______ de _______________________ de 2018

TERMO DE RESPONSABILIDADE E DECLARAÇÃO – ADULTO
Eu,_____________________________________________________________
________________________________, RG: __________________________,
CPF:_____________________________, residente na(o)_________________
_______________________________________________________ na cidade
de _______________ no estado do _______________.
Declaro estar ciente dos riscos de vida, e possíveis complicações, que
possam ocorrer comigo e meu animal (cavalo/égua) durante o CAMPEONATO
NBHA-RR ORGANNACT 2018 de Três Tambores, no qual este Termo será
válido para esta e todas as outras provas subsequentes que por ventura eu vier
a competir, nos locais divulgados para realização das etapas.
Responsabilizando-me, por quaisquer acidentes, danos (óbito) que possam
vir a ocorrer, com minha pessoa e meu cavalo, no decorrer de tal competição,
e isentando a NBHA-RR e o Local do Evento em que estiver ocorrendo a prova,
de qualquer incidente. Declaro total ciência que toda e qualquer imagem minha
adquiridas durante as competições, sancionadas pela NBHA-RR, poderão ser
utilizadas para meios de propaganda e vias de publicidade, e AUTORIZANDO,
tal utilização.

_________________________________________
Assinatura do Competidor
Boa Vista - RR, ______ de _______________________ de 2018

