3ª COPA TRI RANCH DO POETA
REGULAMENTO GERAL E CIRCULAR INFORMATIVA – 3ª Etapa BROTAS JAY
1.
A 3ª COPA TRI RANCH do POETA de Tambor E Baliza será promovida por solicitação
junto à ABQM – Associação Brasileira do Cavalo Quarto de Milha feita pelo criador Wagner Cardoso
Heringer, e será realizado em 3 (três) etapas, nos centros de treinamento Heringer Ranch, Centro Hípico
Primavera e Fazenda Casimiro de Abreu, que cedem gratuitamente suas instalações para cada uma das etapas
abaixo programadas, para as provas de 6 BALIZAS e 3 TAMBORES, contendo as categorias abaixo descritas,
com a chancela da Associação dos Criadores do Cavalo Quarto de Milha do Estado do Rio de Janeiro RJQM, com a coordenação conjunta dos Srs. Mauro Melcher Goulart da Cunha, Jose Francisco Branco e
Wagner Cardoso Heringer, Comissão Organizadora esta que será responsável pela elaboração deste
Regulamento Geral e promoção de todas as ações necessárias à execução do campeonato, seguindo o
Regulamento Geral de Concursos e Competições da ABQM – Associação Brasileira do Cavalo Quarto de
Milha.
1.1.
Poderão participar equinos e equídeos de TODAS AS RAÇAS, sendo que apenas os resultados
dos animais registrados da raça Quarto de Milha serão encaminhados para pontuação na ABQM, sendo
obrigatória a informação do número de registro na ABQM no ato do preenchimento da inscrição.
1.2.
O ato de inscrição ou participação dos competidores implica no conhecimento explícito e
aceitação deste Regulamento Geral, em todos os seus termos, reservando-se a Comissão Organizadora às
alterações que se fizerem necessárias por motivo de força maior.
1.3.
Os cavaleiros montando animais da raça Quarto de Milha deverão ser associados à ABQM, para
efeito de pontuação de mérito.
1.4.
Excepcionalmente, poderá haver alteração do local das etapas, o que será ampla e previamente
divulgado a todos os interessados, com o objetivo de fomentar o esporte, porém sempre dentro do Município
de Casimiro de Abreu.
2. CHEGADA DOS ANIMAIS E INÍCIO DAS PROVAS – 3ª ETAPA dias 10 e 11/08/2018:
2.1. O recinto estará aberto a partir das 9:00 horas da sexta-feira que antecede o início das provas, com
pista liberada para treinamento até as 17:30 hs, quando a pista será fechada para o TREINO PAGO;
2.2. Às 09:00 horas de sábado terá início todas as categorias de 6 BALIZAS. Ao encerramento, será
efetuado um REPARÃO, e na sequência as categorias de 3 TAMBORES, conforme Calendário abaixo. O
DESAFIO THE FAME ORIENTE será disputado ao final das categorias de 3 tambores;
2.2. Não haverá disponibilidade de BAIAS para alojamento dos animais. Está LIBERADA, ficando a
critério dos competidores que desejarem chegar na sexta-feira ou sábado, a montagem de piquetes ou
estruturas, às suas expensas, que deverão ser dispostas ao redor dos caminhões e trailers. Não haverá
estrutura de alojamento no recinto.
2.3. As provas seguirão o seguinte CRONOGRAMA:
DIA
HORÁRIO
Sexta-Feira
10/08/18

Sábado
11/08/18

09:00
17:30
18:00 as 20:00
09:00
09:30
10:00
Ao término
Ao término
Sequência
Ao término
Ao término
Sequência
Sequência

PROVAS

Entrada dos animais e pista livre para treinos
Fechamento da Pista
Treino pago – R$10,00 por passada
Fechamento da Pista
Encerramento das inscrições de 6 Balizas
6 BALIZAS (TREINO PAGO, Mirim, Infantil, Junior, GP ABQM)
Encerramento das inscrições de 3 Tambores
REPARÃO
3 TAMBORES (TREINO PAGO, Cavalo Iniciante, Aberta Livre, Mirim,
Infantil, Junior, Amador, Amador Master, Feminino)
Encerramento das Inscrições da 1ª Passada
REPARÃO
DESAFIO THE FAME ORIENTE – 1ª Passada
Encerramento das inscrições da 2ª passada
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2.4. À critério da Comissão Organizadora, o início e ordem das provas poderá ser alterado, no caso de
força maior.
3. VALOR DAS INSCRIÇÕES:
3.1. As inscrições serão através do site SGP SISTEMA. Os valores correspondentes às INSCRIÇÕES
DA 3ª ETAPA deverão ser depositados em favor de MAURO ROSA GOULART DA CUNHA, CPF:
113.240.787-74, Banco Itau, Agência 4554, Conta POUPANÇA 07825-5/500, e os comprovantes
de pagamento devem ser encaminhados via e-mail ou WhatsApp para: fazendacasimiro@hotmail.com ou
(22) 99896-5485, até o dia anterior à data prevista para a realização de cada etapa, sendo imprescindível,
para confirmação destas inscrições, o acerto financeiro junto à Comissão Organizadora antes do início de
cada categoria.
3.2. As INSCRIÇÕES ANTECIPADAS terão VALOR DIFERENCIADO, consideradas aquelas
lançadas e quitadas até o dia 09/08/2018, com o comprovante de depósito devidamente enviado pelo email indicado. As inscrições feitas após às 23:59 hs do dia 10/08/18 até à hora da categoria, respeitado o
limite informado pela Direção de Provas, serão contabilizadas conforme as tabelas do item 5.2 abaixo.
3.3. As inscrições sem a devida confirmação financeira permanecerão ativas no Sistema SGP, com o
VALOR INTEGRAL e sem o desconto de antecipadas, devendo ser quitadas para liberação dos animais para
lista de provas e dos GTA’s de retorno.
3.4. Depois de confirmadas as inscrições e reserva de baias, as mesmas não serão canceladas ou
devolvidas, nem poderão ser transferidas para outras etapas, podendo entretanto ser realizada a troca de
animal ou cavaleiro, respeitados os prazo do cronograma do item 2.3.
4. DIVISÃO E ORDEM DAS CATEGORIAS:
4.1. CAVALO INICIANTE (apenas para 3 tambores) - Animais geração 2015/2016, nascidos entre
01/07/2015 e 30/06/2016 (animais não inscritos na ABQM comprovar documentação antecipadamente).
4.2. ABERTA LIVRE (apenas para 3 tambores) - Animais de todas as idades e competidores com
idade livre, respeitando o peso mínimo de 75 kg (cavaleiro + arreamento).
4.3. MIRIM - Competidores com idade de 0 à 8 (zero a oito) anos.
4.4. INFANTIL - Competidores com idade de 0 à 13 (zero a treze).
4.5. JUNIOR - Competidores com idade de 14 a 18 (quatorze a dezoito) anos.
4.6. AMADOR (apenas para 3 tambores) - Competidores com idade de 19 (dezenove) anos ou mais,
respeitando o peso mínimo de 75 kg (cavaleiro + arreamento).
4.7. AMADOR MASTER (apenas para 3 tambores) - Competidores com idade de 40 (quarenta) anos
ou mais, respeitando o peso mínimo de 75 kg (cavaleiro + arreamento).
4.8. FEMININA LIVRE (apenas para 3 tambores) - Competidoras sem limite de idade, respeitando o
peso mínimo de 65 kg (amazona + arreamento).
4.9. GP ABQM (apenas para 6 Balizas) - Animais de todas as idades e competidores com idade livre,
respeitando o peso mínimo de 75 kg (cavaleiro + arreamento). A PREMIAÇÃO será feita em 2 “D”s, com
acréscimo de tempo entre os D’s de 1,000s, porém para efeito de PONTUAÇÃO do Campeonato será
considerada a classificação linear pela ordem dos melhores tempos obtidos, independente do “D” premiado.
4.10. O TREINO PAGO (apenas para 3 tambores) será realizado entre as 18:00 e 20:30 hs do dia
01/06/18, com a fotocélula e reparo de 7 em 7 animais, podendo ser repetido quantas vezes quiser, desde que
não na mesma bateria, mediante a aquisição do TICKET DE ACESSO no valor de R$10,00 com a
Organização, os quais só terão validade dentro do horário estabelecido.
4.11. O DESAFIO THE FAME ORIENTE é apenas para os 3 TAMBORES, e livre de idade e peso,
sem classificação para efeito de campeonato, com premiação por sistema 4 “D”, sendo que o acréscimo de
tempo entre os D’s será de 0,500s, e correrá ao FINAL das categorias acima descritas, podendo ser feita em
UMA ou DUAS passadas, à critério do competidor. A PREMIAÇÃO do 3D e do 4D será
EXCLUSIVAMENTE para CAVALEIROS OU AMAZONAS JOVENS E AMADORES.
5. VALORES DE INSCRIÇÃO E PREMIAÇÃO DAS CATEGORIAS E DA COPA:
5.1. Todas as categorias, exceto o TREINO PAGO e o DESAFIO THE FAME ORIENTE, serão
premiadas com troféus do 1º ao 3º colocado.
5.2. Haverá premiação em dinheiro, no valor total de R$ 11.340,00 para cada etapa, assim distribuídos:
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5.3. No DESAFIO THE FAME ORIENTE as INSCRIÇÕES serão no valor de R$150,00 para UMA
passada, e R$200,00 para DUAS passadas, e haverá premiação no total de R$10.000,00, como segue:

5.4. Haverá premiação de Fivelas personalizadas ao campeão e reservado campeão geral de cada
categoria da 3ª COPA TRI RANCH do POETA.

5.5. Os CONJUNTOS que já correram nas outras etapas, e que
EVENTUALMENTE TENHAM MUDADO DE CATEGORIA, serão apurados em
PLANILHA EM SEPARADO, para efeito de RANKING DA COPA TRIRANCH e
classificação para as FIVELAS.
5.5. 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. Exemplos:
a) empate no 2º lugar, soma-se os prêmios de 2º e 3º, dividindo o valor por dois, e a classificação
continua a partir do 4º;
b) empate no 3º lugar, divide-se o prêmio do 3º por dois, e a classificação continua a partir do 5º;
c) empate triplo no 3º lugar, divide-se o prêmio do 3º por três, e a classificação continua a partir do 6º.
5.6. 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.
5.7. A COMISSÃO ORGANIZADORA se reserva o direito de aumentar os valores destinados à
premiação, caso haja a correspondente captação de patrocínio, podendo para tal alterar a nomenclatura do
DESAFIO, de modo atender o interesse da parceria.
6. DA PONTUAÇÃO: Serão pontuados os CONJUNTOS classificados em cada categoria, por etapa: 1º
lugar = 10 pontos; 2º lugar = 9 pontos; 3º lugar = 8 pontos; 4º lugar = 7 pontos; 5º lugar = 6 pontos; 6º lugar
= 5 pontos; 7º lugar = 4 pontos; 8º lugar = 3 pontos; 9º lugar = 2 pontos; 10º lugar = 1 ponto.
7. CLASIFICAÇÃO DO CAMPEONATO:
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7.1. 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 da 3ª COPA TRI
RANCH do POETA, por categoria, o conjunto que somar mais pontos.
7.2. Em caso de empate, o desempate será pelo maior número de 1º lugares, 2º lugares e assim
sucessivamente. Caso o empate persista, o desempate será pelo melhor tempo obtido no campeonato.
8. OBSERVAÇÕES GERAIS:
8.1. É obrigatória a apresentação de atestado de AIE (anemia infecciosa eqüina), MORMO, atestado
sanitário e GTA para todos os animais que participarem da etapa, mesmo aqueles apenas em trânsito ou
como acompanhantes, sem prejuízo de outros documentos que possa vir a ser exigidos pela Defesa
Sanitária Animal.
8.2. As categorias serão classificadas no sistema 1D, com 1 (uma) passada por animal
8.3. A data base para cálculo das idades de enquadramento nas categorias DESTA ETAPA será o dia
01/07/2018, vedada a troca, permitida a participação nas demais categorias livre, segundo o critério de cada
uma. Esta data base É EM FUNÇÃO DA OFICIALIZAÇÃO JUNTO À ABQM.

Os CONJUNTOS que já correram nas outras etapas, e que
EVENTUALMENTE TENHAM MUDADO DE CATEGORIA,
serão apurados em PLANILHA EM SEPARADO, para efeito de RANKING
DA COPA TRIRANCH e classificação para as FIVELAS.
8.4. No ato da inscrição, o competidor menor será representado pelo responsável titular da FICHA DE
INSCRIÇÃO, concordando com a autorização específica que consta da referida FICHA, e deverá
apresentar documento que comprove sua data de nascimento, sob pena de estar impedido de participar da
categoria.
8.5. Será obrigatório o uso de camisa manga comprida abotoada, e uso de chapéu ou boné (TRAJE
WESTERN) em todas as etapas, o que será conferido na inspeção de pista, vetando a participação ou
desclassificação do atleta caso não seja usado algum desses acessórios.
8.6. Durante a cerimônia de apresentação o atleta devera subir devidamente vestido ou uniformizado no
pódio ou painel de premiação, podendo fazer propaganda de seus patrocinadores através de camisas, bonés,
uniformes, capas ou bandeiras, sendo proibido o uso de chinelo ou subir descalço, com camiseta regata ou
subir sem camisa.
8.7. Será obrigatório o uso de CAPACETES NA CATEGORIA MIRIM E NOS CAVALEIROS E
AMAZONAS ATÉ 11 ANOS da Categoria INFANTIL em todas as etapas, o que será conferido na
inspeção de pista, vetando a participação, ou desclassificação do conjunto caso não esteja usando o
acessório.
8.8. Para o sorteio dos brindes, cada competidor terá direito a somente 1 (um) número para o sorteio,
mesmo tendo competido em vários animais. Os sorteios irão ocorrer na ultima etapa, no encerramento do
campeonato.
8.9. A Comissão Organizadora será encarregada de avaliar eventuais pedidos de reconsideração, julgar
recursos, ou outros casos de força maior. Os recursos às decisões serão apresentados por escrito, impressos
ou por e-mail, e deverão conter todos os elementos necessários à avaliação da ocorrência recorrida
(interessado, animais envolvidos, data, descrição do ocorrido, etc.).
8.10. Todos os competidores participantes da 3ª COPA TRI RANCH do POETA aceitam as
regras estabelecidas, e estarão sujeitos ao Regulamento Geral de Concursos da ABQM e do Regulamento
do Bem Estar Animal, declarando plena ciência do TERMO DE RESPONSABILIDADE descrito no corpo
desta Circular e Regulamento.

Wagner Cardoso Heringer

Jose Francisco Branco

Mauro M. Goulart da Cunha

COMISSÃO ORGANIZADORA
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TERMO DE RESPONSABILIDADE
Proprietários, Treinadores, Cavaleiros, Apresentadores, Tratadores e/ou quaisquer outros
prepostos, assumirão inteira responsabilidade sobre a proteção transporte e guarda ou manuseio de
seus animais participantes no evento, isentando a Comissão Organizadora, seus funcionários e
representantes de qualquer responsabilidade por danos, lucros cessantes ou prejuízos de natureza
pessoal / patrimonial que por acaso venham a ser sofridos pelos mesmos por eventos de qualquer
natureza, que não sejam comprovadamente da responsabilidade direta da Comissão Organizadora, sob
qualquer hipótese ou alegação.
A prática da equitação como qualquer outro tipo de esporte equestre envolve risco de natureza
pessoal, portanto os competidores, seus responsáveis legais assumem a inteira responsabilidade quanto
a eventuais acidentes que possam ocorrer. Assim sendo, da mesma forma que acima referido, fica
expressamente convencionado que a Comissão Organizadora, seus funcionários e qualquer de seus
representantes não poderão ser responsabilizados, por quaisquer danos pessoais ou patrimoniais,
prejuízos sofridos por qualquer animal, seus proprietários, cavaleiros, tratadores, treinadores,
apresentadores, seus prepostos ou terceiros, em virtude de acidentes ou eventos outros, decorrentes das
atividades esportivas praticadas durante o evento.
Os competidores menores de idade estarão participando sob a responsabilidade do seu
representante ou responsável legal que o inscreveu pelo Sistema SGP, isentando a Organização de
quaisquer responsabilidades penais, civil e criminais, decorrentes desta participação.
A simples inscrição para participação em qualquer das etapas da 3ª COPA TRI RANCH do
POETA expressa a PLENA ACEITAÇÃO deste TERMO DE RESPONSABILIDADE.

CALENDÁRIO DAS ETAPAS
ETAPA

DATA

LOCAL

1ª

04, 05 e
06/08/2017

HERINGER RANCH – Condomínio Industrial, Vista
Alegre – entrada pelo km 205 da BR-101, em frente ao
Posto Shell Muccelin

2ª

10, 11 e
12/11/2017

CENTRO HÍPICO PRIMAVERA, Estrada Anacleto
Neves de Almeida, Km 2, Mataruna – entrada pela Rua
Principal, seguir até o final do asfalto, dobrar à direita e
seguir até o final e dobrar à esquerda, na bifurcação
seguir pela direita.

3ª

10 e
11/08/2018

FAZENDA CASIMIRO DE ABREU, Rua Valdemir
Heringer da Silva, 685, Centro – entrada pela Rua
Principal, virar à esquerda após a Praça Central, e na
segunda à direita na rua do Forum e Ciclovia

OBSERVAÇÃO: Os locais das etapas poderão ser alterados, com a prévia e ampla divulgação
dos novos locais, com objetivo de fomentar o esporte.
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CONTATOS
fazendacasimiro@hotmail.com
(22) 99896-5485 Mauro Goulart
(22) 99792-8611 Jose Branco
(22) 99977-2777 Wagner Heringer

REALIZAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO

APOIO
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