Regulamento Recopar 2018
Data : 11,12 e 13 de maio
Sexta feira dia 11/05 : classificatória pontualmente as 14:00
Classificaram os 15 melhores tempos para a noite , sendo que as 8 melhores somatória
(classificatória + noite ) irão direto para a final de domingo .
Sábado dia 12/05 : classificatória pontualmente às 10:00
Classificaram os 15 menores tempos para a noite , sendo que as 7 menores somatórias
(classificatória + noite ) irão para a final de domingo .
A lista será embaralhada 30 min antes de começar a classificatória , quem fizer inscrição
após será fim de folha .
Domingo dia 13/05 não terá classificatória.
Valor : R$ 500.00 para o pacote das classificatórias valendo para 2 passadas na sexta e
duas no sábado , caso a competidora queira uma terceira passada será cobrado R$100,00
Para competidoras que optarem por correr somente um dia R$300.00
TEST HORSE : sexta feira antes do início da classificatória as 14:00 no valor de R$ 50.00.
Premiação : 1° R$ 4.000,00 mais fivela
2° R$ 2.500,00
3° R$ 2.000,00
4° R$ 1.000,00
5° R$ 800,00
6° R$ 600,00
7° R$ 600,00
Do 8° ao 10° R$ 500,00
As competidoras não pagarão mais para noite nem para final .
A prova será oficial pela ABQM para as competidoras que optarem por isso , as que não
tem cavalo próprio , menores que correm em animais inteiros , e outras raças correram
normalmente sem pontuar
O juiz oficial ( TICO )
Para classificatória não será obrigada traje completo , exceto para a primeira passada de
sexta para as meninas que correrão pela ABQM .
A noite obrigatório traje completo , competidores e treinadores .
Peso 65 kg
A competidora tem 1 minuto para ultrapassar a fotocélula após ser chamada na pista .
Reparo de 5 em 5 passadas
Será acrescido 5’ a cada tambor derrubado.
Credencial para competidora mais uma.
Não haverá credencial para carro .
A pista ficará aberta até uma hora antes do início das classificatórias.
A competidora poderá trocar de animal durante o evento .
Caso a fotocélula não disparar ou não parar , a competidora voltará para o fim da folha sem
penalidade .
Em caso de desistência o valor pago não será devolvido .
Não nos responsabilizamos por danos materiais em automóveis , trailer e traias ,assim
como os animais e demais pertences .

É obrigatório AIE , atestado válidos até o final do evento , assim como mormo para animais
de fora do Estado .
Mangueira obrigatória 120.00 , reservas pelo sgp sistema .
GTA de retorno será retirado no caixa após o acerto das inscrições.

