1ª COPA ABQM & ABCZ
29 e 30 de Abril de 2017 – Uberaba – MG
Parque de Exposições Fernando Costa

R$ 200 mil
de Premiação Garantida
Encerramento das Inscrições e Reservas de Baias: 27 de Abril de 2017
A Diretoria Executiva da ABQM vem com imenso prazer convidar todos os associados, seus
familiares e amigos, para participarem deste importante evento da raça Quarto de Milha, a ser
realizado na cidade de Uberaba – MG.
Informamos que como condição expressa em participar dos eventos da ABQM, todos os
proprietários, cavaleiros, amazonas e apresentadores deverão ser sócios e estarem em
situação regular na ABQM, estando quite com a Tesouraria. O Proprietário ou Competidor que
não for sócio ou não estiver quite com a Tesouraria da ABQM não conseguirá fazer inscrição.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
As inscrições e reservas de baia deverão ser feitas on-line pelo site da ABQM e pagas por
boleto bancário ou por cartão de crédito. (ambas as opções estão disponíveis no site).
A inscrição para as provas somente poderá ser efetuada pelo usuário se o animal já possuir
reserva de baia devidamente paga.
NÃO SERÁ PERMITIDO FAZER INSCRIÇÃO APÓS O DIA 27.04.2017, MESMO PARA OS
ANIMAIS QUE TENHAM BAIAS RESERVADAS.
AS INSCRIÇÕES NÃO PAGAS ATÉ O DIA 27.04.2017 SERÃO CANCELADAS SEM AVISO
PRÉVIO.
Caso tenha alguma duvida entre em contato com Departamento de Esportes da ABQM.
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 No dia 27 de abril o Departamento de Esportes ficará de plantão no mínimo até às 20h00
para tirar todas as dúvidas quanto as inscrições.
 As inscrições e baias reservadas somente serão confirmadas e processadas se houver o
respectivo pagamento.
 O evento é exclusivo para associados da ABQM, que estejam em situação regular e quite com a
Tesouraria da ABQM.
 Somente animais da raça Quarto de Milha, devidamente registrados no Stud Book da ABQM e
em situação regular poderão participar.
 Em função dos eventos da ABQM se basearem em rateio de inscrições para efeito de premiação
em dinheiro, os valores referentes ao pagamento de inscrições são irrestituíveis, os animais não
poderão ser trocados e as inscrições não poderão ser alteradas em hipótese alguma, mesmo
que justificado através de laudo veterinário (animal) ou atestado médico (cavaleiro ou
amazonas).

FORMAS DE PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES E BAIAS
Boleto bancário ou cartão de crédito no ato da inscrição.
Nos dias 26 e 27 de abril as baias somente poderão ser pagas com cartão de crédito, a
opção boleto bancário não estará disponível.
O não pagamento das inscrições ou baias até o dia 27.04.2017

acarretará no

cancelamento imediato das baias reservadas e inscrições efetuadas.

TAXAS DE BAIAS
Serão disponibilizados 2 tipos de baias:
Baias de Pré Montadas dentro do Recinto da ABCZ – Limite de 160 unidades, sendo R$
275,00 cada baia, as baias em questão são pré montadas e ficam dentro do Parque de
Exposições da ABCZ, próximo a pista de competição e são cobertas com cobertura fixa.
Baias Pré Montadas fora do Recinto da ABCZ – Não tem um número limite de baias pré
montadas, sendo R$ 275,00, as baias em questão possuem cobertura fixa e ficam em uma
fazenda fora do Parque de Exposições, aproximadamente 4 km de distância.

2

INFORMAÇÕES PARA RESERVA DE BAIAS
 As baias de Alvenaria e Pré-Montada são reservadas apenas pelo site da ABQM.

 As baias poderão ser pagas com boleto bancários até o dia 25.04.2017.
 Nos dias 26 e 27 de abril de 2017 o pagamento das baias será apenas com cartão
de crédito, não sendo permitido fazer o pagamento por boleto bancário.
 Todas as baias reservadas e não pagas até o dia 27.04.2017 serão canceladas sem aviso prévio
por parte da ABQM.
 Somente será permitido o cancelamento de Baias se a solicitação for efetuada até o dia
27.04.2017. último dia de inscrição.
 Somente será possível fazer inscrição se o animal tiver uma baia reservada e paga.
 Esta terminantemente proibida a entrada de animais em transito. Qualquer animal que não
estiver inscrito no evento não poderá adentrar o recinto de exposições.

DATA E HORÁRIO PARA ENTRADA DOS ANIMAIS NO RECINTO DE EXPOSIÇÕES
Os animais poderão adentrar o recinto de exposições a partir do dia 26.04.2017, das 09h00 às 22h00.
A recepção dos animais será feita todos os dias até às 22h00, caso algum caminhão chegue fora de
hora, ou seja, após as 22h00, os animais somente entrarão no recinto às 09h00 do dia seguinte.

HORÁRIO DE FECHAMENTO DA PISTA
A pista de competição ficará aberta somente durante o horário de competições, a pista de aquecimento
ficará aberta durante todo o dia.
TRANSFERÊNCIA DE ANIMAIS
Os amadores e jovens que fizerem inscrições em animais que não estejam em seus nomes, ou em
nome de seus parentes, conforme regulamento, terão até o dia 28.04.2017 para processar a
transferência. Caso as transferências não sejam processadas a inscrição será cancelada.

TAXAS DE INSCRIÇÃO
Seis Balizas
Todas as Categorias

R$ 200,00

Três Tambores
Todas as Categorias

R$ 200,00
3

PERCENTUAL DE PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE INSCRIÇÕES

a) Nas provas e categorias com 1 inscrito, não haverá pagamento de premiação em dinheiro.
b) Nas provas e categorias com 2 até 3 inscritos, somente o 1º colocado será contemplado.

c) Nas provas e categorias com 4 até 10 inscritos, será contemplado até o 2º colocado na seguinte
proporção:

d) Nas provas e categorias com 11 até 50 inscritos, será contemplado até o 4º colocado na
seguinte proporção:

e) Nas provas e categorias com 51 até 99 inscritos, será contemplado até o 7º colocado na
seguinte proporção:

f) Nas provas e categorias com 100 até 259 inscritos, será contemplado até o 12º colocado na
seguinte proporção:

g) Nas provas e categorias com 260 ou mais inscritos será premiado 5% da quantidade de
inscritos.

PREMIAÇÃO GARANTIDA TRÊS TAMBORES – R$ 170.000,00
A premiação de R$ 170.00,00 será rateada pelo número total de inscritos, somando todas as
categorias e distribuídas de acordo com o número de participantes de cada categoria.
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PREMIAÇÃO GARANTIDA SEIS BALIZAS – R$ 30.000,00
A premiação de R$ 30.00,00 será rateada pelo número total de inscritos, somando todas as
categorias e distribuídas de acordo com o número de participantes de cada categoria.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A PREMIAÇÃO
 Além da premiação em dinheiro (transferência bancária) a ser distribuída, serão oferecidos
troféus para os Campeões, Reservados Campeões e Terceiros Colocados.
 No pagamento de premiação haverá retenção de Imposto de Renda na fonte, conforme
legislação vigente. O interessado em receber a premiação em dinheiro (transferência bancária)
deverá preencher um formulário específico (disponível no próprio evento ou no site da ABQM no
menu de impressos) e enviar para ABQM por e-mail: financeiro@abqm.com.br.

SUBDIVISÃO DA CLASSE AMADOR
Nas provas de Apartação, Rédeas, Working Cow Horse, Laço Cabeça, Laço Pé, Laço de Individual
Técnico e Cronômetro, Seis Balizas, Três Tambores, Maneabilidade e Velocidade e Cinco Tambores,
haverá a subdivisão por idade dos cavaleiros da seguinte forma:
1 – de 19 a 39 anos.
2 – 40 a 49 anos (Master)
3 – 50 anos ou mais (Master B)
Único – O competidor Master que se inscrever na categoria Amador Master, também poderá se
inscrever na categoria Amador 19 a 39 anos.

BEM ESTAR ANIMAL – REGRAS PARA OS COMPETIDORES
Os equipamentos que não estiverem de acordo com os Regulamentos, não poderão ser utilizados no
recinto do Parque, incluindo dentro das pistas, áreas de aquecimento e durante os treinamentos. Da
mesma forma, qualquer ocorrência que contrarie o Regulamento de Competições e o Regulamento de
Bem Estar, em qualquer local do recinto, estará sujeita às sanções disciplinares previstas.

Documentos Exigidos para entrada no Parque de Exposições:
 Exame Negativo de AIE – devidamente preenchido com os dados corretos dos animais
 GTA
 Atestado de vacinação para Influenza Equina
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 Atestado de Sanidade emitido por Veterinário
 Exame negativo de Mormo dentro do prazo de validade de 60 dias
 Não será permitida a entrada de animais cujo qualquer exame tenha data de validade vencendo
durante o evento, ou seja, entre 26.04.2017 e 30.04.2017.

PATROCÍNIO
A ABQM disponibiliza um stand de 5x5 que será destinado aos parceiros interessados.
Os interessados sobre esse espaço devem entrar em contato através do e-mail
selly.sayed@abqm.com.br, impreterivelmente até o dia 12 de abril de 2017.
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