2ª Copa dos Campeões e 2º Derby de Laço
Comprido da Raça Quarto de Milha
19 a 21 de Janeiro de 2018 em Paraíso do Norte /PR
CTG SÃO JORGE – APLC

INSCRIÇÕES ABERTAS
Encerramento das Inscrições e Reservas de Baias: 15 de Janeiro de 2018
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 Paraíso do Norte, PR.
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 baias devem ser feitas somente pelo site da ABQM:
 Pelo site da ABQM
 www.abqm.com.br
As inscrições devem ser pagas até o dia 15.01.2018 através de depósito bancário
identificado na conta da APLC:
Banco Sicredi
Ag. 0718
Cc. 21942-9
Associação Paranaense de Laço Comprido - APLC
CNPJ: 97.553.750/0001-22
O comprovante de depósito deve ser enviado para aplcqm@hotmail.com
NÃO DEIXE PARA O ÚLTIMO DIA, FAÇA SUA INSCRIÇÃO COM ANTECEDÊNCIA.
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INSCRIÇÕES
 As inscrições e reservas de baias devem vir acompanhadas do respectivo
pagamento identificado e com cópia do Registro frente e verso de cada animal inscrito
até o dia 15/01/2018. Após essa data as inscrições não serão aceitas em hipótese
alguma.
O não envio da cópia do registro implicará na emissão de segunda via somente para efeito
de inspeção a qual não será enviada ao proprietário, porém será cobrada a taxa referente a
esse serviço.
 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.
 Os valores referentes ao pagamento de inscrições e baias 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).
 Cada cavaleiro ou amazonas poderá apresentar até 3 animais (machos inteiros ou
éguas), podendo este número de animais chegar até 6, desde que os demais sejam Puros
CASTRADOS com anotação feita no registro do animal pelo Stud Book da ABQM.

RESERVAS DE BAIAS
Serão disponibilizadas 80 baias.
As reservas de baias deverão ser feitas somente pelo site da ABQM:
 Pelo site da ABQM
 www.abqm.com.br
O aluguel da baia será de R$ 350,00
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FORMAS DE PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES E BAIAS
As inscrições devem ser pagas até o dia 15.01.2018 através de depósito bancário
identificado na conta da APLC:
Banco Sicredi
Ag. 0718
Cc. 21942-9
Associação Paranaense de Laço Comprido - APLC
CNPJ: 97.553.750/0001-22
O comprovante de depósito deve ser enviado para aplcqm@hotmail.com.
As inscrições realizadas por depósitos bancários deverão ser obrigatoriamente identificadas,
sendo o competidor responsável pela identificação do mesmo, sujeito a cancelamento de
inscrição caso não a identifique.
O não pagamento das inscrições

ou

baias até o dia 15.01.2018 acarretará no

cancelamento imediato das baias reservadas e inscrições efetuadas, sem aviso prévio.
Documentos Exigidos para entrada no CTG São Jorge – APLC
 Exame Negativo de AIE-GTA
 Atestado de Vacina Influenza Eqüina e doença Infecto contagiosa
 E para os Estados que exigem exame de Mormo para o transito de equinos, os
mesmos deverão apresentar atestados de Mormo negativo.
Os animais poderão adentrar no recinto do CTG São Jorge a partir do dia 16 de janeiro de
2018, das 08h às 18hs (conforme instruções do órgão de defesa sanitária).
DADOS PARA RETIRAR NOTA FISCAL
APLC – Associação Paranaense de Laço Comprido
CNPJ: 97.553.750/0001-22
End. Prolongamento da Avenida Tapejara
Paraíso do Norte – PR CEP 87.780-000
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2ª COPA DOS CAMPEÕES
Condições exigidas para participação na 2ª COPA DOS CAMPEÕES
 Nas Provas do Congresso Brasileiro e Campeonato Nacional de 2017, que tiveram até
50 inscritos, estão habilitados para a Copa dos Campeões os 10 melhores
classificados.
 Nas Provas do Congresso Brasileiro e Campeonato Nacional de 2017 que tiveram
mais de 50 inscritos, a cada grupo de 10, estão habilitados mais 2 animais para a
Copa dos Campeões. Exemplo: provas com 60 inscritos estão habilitados os 12
melhores classificados, provas com 100 inscritos, estão habilitados os 20 melhores
classificados e assim sucessivamente.
 Nas Categorias de Principiantes, tanto no Congresso Brasileiro quanto no
Campeonato Nacional, serão habilitados para a Copa dos Campeões somente os 10
melhores colocados.
 Nos Campeonatos promovidos por Núcleos ou Associações exclusivamente para
animais Quarto de Milha, serão habilitados os 15 primeiros colocados.
 Nos Campeonatos promovidos por Núcleos ou Associações que permitem animais de
outras raças, serão habilitados os 5 melhores colocados.
 Na Copa dos Campeões não haverá categoria Iniciante.
 A habilitação na Classe Aberta será para o Cavalo e nas Classes Amador e Jovem
para o conjunto cavalo e cavaleiro.
 A RELAÇÃO DE TODOS OS CAVALOS E CONJUNTOS HABILITADOS ESTA
DISPONÍVEL NO SITE DA ABQM.
 INSCRIÇÕES DE CAVALOS OU CONJUNTOS NÃO HABILITADOS SERÃO
EXCLUÍDAS SEM AVISO PRÉVIO.

4

VALORES DE INSCRIÇÃO
1ª COPA DOS CAMPEÕES DE LAÇO COMPRIDO TÉCNICO
 R$ 400,00 – Aberta Junior
 R$ 400,00 – Aberta Sênior
 R$ 400,00 – Aberta Light
 R$ 400,00 – Amador 19 anos ou mais
 R$ 400,00 – Amador Principiante
 R$ 400,00 – Jovem
 R$ 400,00 – Amazonas
1ª COPA DOS CAMPEÕES DE LAÇO COMPRIDO ARMADA/BRAÇO
 R$ 400,00 – Aberta Livre
 R$ 400,00 – Amador 19 anos ou mais (uma vida guardada)
 R$ 400,00 – Amador Principiante (uma vida guardada)
 R$ 400,00 – Jovem 1 - até 12 anos (uma vida guardada)
 R$ 400,00 – Jovem 2 – 13 à 18 anos (uma vida guardada)
 R$ 400,00 – Amazonas 2 – 13 anos ou mais (uma vida guardada)

NOTA IMPORTANTE ARMADA/BRAÇO
 Pelas novas regras da ABQM correrá de 3 a 5 armadas nos 100 metros (para este
evento são 5 armadas), 1 a 2 armadas nos 80, 60 e 40 metros (para este evento são 2
armadas), 20 armadas com 20 metros e 10 armadas com 15 metros.
Se após todas as armadas permanecerem competidores empatados, ambos serão
considerados como campeões e premiação será dividida.
 Nas categorias de Amador e Jovem na ARMADA/BRAÇO o critério de desempate
será o seguinte:
 Numero de vidas
 Último competidor a perder a vida guardada.
Se após todas as armadas e os critérios acima permanecerem competidores
empatados, ambos serão considerados como campeões e a premiação dividida.
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2º DERBY
Condições exigidas para participação no 1º DERBY
O Derby é somente para ANIMAIS NACIONAIS, Puros, Apêndices e Mestiços, devidamente
registrados no Stud Book da ABQM.
O Derby é exclusivo para animais com 5 (cinco) anos hípicos
 Derby Trabalho Geração 2012 – animais nascidos entre 01.07.2012 a 30.06.2013, Puros,
Apêndices e Mestiços.

VALORES DE INSCRIÇÃO
DERBY LAÇO COMPRIDO TÉCNICO
 R$ 400,00 – Aberta Livre
 R$ 400,00 – Amador
 R$ 400,00 – Jovem
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PREMIAÇÃO
2ª COPA DOS CAMPEÕES DE LAÇO COMPRIDO TÉCNICO
 Todos os primeiros colocados receberão fivelas ofertadas pela ABQM.
 Como incentivo haverá as categorias Amazonas, Jovem e Amador Principiante que
além das fivelas para os 1°s, o premio será de:
 50% para o 1° colocado
 30% para o 2° colocado
 20% para o 3° colocado

ABERTA JÚNIOR

ABERTA SÊNIOR

PROFISSIONAL LIGHT

AMADOR

1º

4.000,00

1º

4.000,00

1º

2.000,00

1º

4.000,00

2º

2.000,00

2º

2.000,00

2º

1.500,00

2º

2.000,00

3º

1.500,00

3º

1.500,00

3º

1.000,00

3º

1.500,00

4º

1.000,00

4º

1.000,00

4º

800,00

4º

1.000,00

5º

800,00

5º

800,00

5º

600,00

5º

800,00

2ª COPA DOS CAMPEÕES DE LAÇO COMPRIDO ARMADA/BRAÇO

ABERTA

AMADOR

1º

4.000,00

1º

3.000,00

2º

3.000,00

2º

2.000,00

3º

2.000,00

3º

1.000,00

4º

1.000,00

4º

800,00

5º

1.000,00

5º

600,00
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2º DERBY DE LAÇO COMPRIDO TÉCNICO
 Todos os primeiros colocados receberão fivelas ofertadas pela ABQM.
 Como incentivo haverá Jovem que além das fivelas para os 1°, o premio será de:
 50% para o 1° colocado
 30% para o 2° colocado
 20% para o 3° colocado

ABERTA

AMADOR

1º

3.000,00

1º

2.000,00

2º

2.000,00

2º

1.500,00

3º

1.500,00

3º

1.000,00

4º

1.000,00

4º

800,00

5º

800,00

5º

600,00

CATEGORIAS
Aberta: Para todos os competidores. Nessa classe competem profissionais, porém
competidores Amadores e Jovens podem participar desde que estejam devidamente
enquadrados e observando as regras que o qualificam como Amador e ou Jovem.
Profissional Liqht: Para todos os competidores profissionais que não tenham atingidos 50
pontos na Classe Aberta. Os competidores Amadores e Jovens não podem participar desta
categoria.
Amador: Para competidores com 19 anos ou mais no dia 01/07/2017, que não tenham
julgado, apresentado, treinado, ensinado, assistido diretamente ou indiretamente, o
treinamento de um cavalo, porém o pagamento de inscrição por qualquer pessoa que não o
Amador ou alguém de sua família ou corporação será considerado remuneração.
Jovem: Para competidores com 18 anos ou menos no dia 01/07/2017, que não tenham
julgado, apresentado, treinado, ensinado, assistido diretamente ou indiretamente, o
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treinamento de um cavalo, porém o pagamento de inscrição por qualquer pessoa que não o
Amador ou alguém de sua família ou corporação será considerado remuneração.

Único: Qualquer pessoa considerada profissional em qualquer modalidade de competições
não será permitida a participação na Classe Amador e na Classe Jovem.
O competidor ou competidora da Classe Amador somente poderá montar ou apresentar
animais de sua propriedade ou que estejam em nome de seus pais, filhos, neto, avós, tutor,
tutelado, irmãos, irmã, esposa, enteados, meio-irmão, meia-irmã, padrasto, madrasta, pais
do padrasto/madrasta, sogro, sogra, genro e nora; ou de sua corporação, desde que seja
indicado um representante legal.
Na Classe Amador não é permitido ao amador apresentar animais de copropriedade.
Animais que forem de pessoa jurídica devera se nomeado um representante legal e a esse
representante será estendido os mesmos direitos da pessoa física.

Disposições Gerais
 É obrigatória armada positiva para que o conjunto receba nota dos juízes;
 Fica proibido o uso de gamarra;
 Todas as regras serão constantes no Regulamento Geral de Concursos e
Competições da ABQM e suas alterações já publicadas como também o regulamento
especifico do Laço Comprido;
 Todos os proprietários, cavaleiros e amazonas deverão ser associados da ABQM e
estarem com anuidade em dia;
 Cavalos Junior: animais com até 05 anos hípicos, podendo ser apresentado com
freio, hackamore ou bridão a critério do competidor;
 Cavalos Seniores: Animais com 06 anos hípicos ou mais, sendo apresentados
somente com freio;
 Somente cavaleiros/amazonas acima de 14 anos (na data do evento) poderão
apresentar machos inteiros (garanhões);
 As provas terão início nos horários estipulados e caso não seja possível seu término
ficará a cargo da Diretoria do APLC a decisão de novo horário ou outras deliberações;
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Se ocorrer algo que impeça a realização de alguma prova durante o evento, não haverá
adiamento para outro local ou período, sendo cancelada essa prova, ficando a APLC
responsável em devolver somente o valor líquido das inscrições já descontadas as taxas
respectivas.

TERMO DE RESPONSABILIDADES
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 ABQM, seus Diretores,
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 ABQM, 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 ABQM, seus Diretores,
funcionários e qualquer de seus representes 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.
Faça sua inscrição e reserva de baia de forma rápida e segura através do site da ABQM

Em caso de dúvidas entre em contato com a APLC
(44) 99882-240 ou aplcqm@hotmail.com.com
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PROGRAMAÇÃO
2ª COPA DOS CAMPEÕES E 2º DERBY DA RAÇA QUARTO DE MILHA

19/01/2018
13h00 - INÍCIO DA INSPEÇÃO E ENTREGA DA NUMERAÇÃO DOS CAVALOS
Sexta-Feira
10h00 - COPA DOS CAMPEÕES DE LAÇO TÉCNICO
ABERTA JÚNIOR, ABERTA SÊNIOR, PROFISSIONAL LIGHT, AMADOR 19 ANOS OU MAIS,
20/01/2018
sábado

AMADOR PRINCIPIANTE, JOVEM E AMAZONAS 2 - 13 ANOS OU MAIS
18h00 - DERBY DE LAÇO TÉCNICO
ABERTA, AMADOR E JOVEM
08h00 COPA DOS CAMPEÕES INDIVIDUAL BRAÇO

21/01/2018
ABERTA LIVRE, AMADOR 19 ANOS OU MAIS, AMADOR PRINCIPIANTE, JOVEM 1 - ATÉ 12 ANOS,
Domingo
JOVEM 2 - 13 A 18 ANOS E AMAZONAS 2 - 13 ANOS OU MAIS
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