Nome do proponente: GUILHERME BERALDO AFONSO

PROPOSTA
nº 1

Formulário de proposta para alteração de regras ABQM
Adicionar

Alterar

Estatuto Social

Excluir

Regulamento de Competições

Regulamento do Bem Estar

Regulamento do SRGCQM (Stud Book)

Artigo/ Regra: Criação de Nova Categoria
Redação Proposta: Na verdade minha sugestão não seria referente a alteração de regra e sim
de criação de categoria! Foi criada a categoria Amador Light para o Ranch Sorting. Por que não
criar essa categoria par o team Penning tambem?!?
Esta proposta está alterando uma regra que foi implementada nos últimos dois anos?
Sim

Não

Não sabe

Justifique sua proposta:
Assim como a intenção voltada para o Ranch, de estimular competidores e dar mais chances de
corridas, seria excelente para o Team Penning também! Aliás, muito de nós não entendo o
porquê de ter sido criada Amador Light apenas para o Ranch Sorting...
Análise ABQM:
As modalidades Team Penning e Ranch Sorting “andam juntas” e entendemos não haver
impeditivos para implantar a Categoria Amador Light no Team Penning também.
O Comitê de Ranch Sorting e Team Penning apoia a criação da categoria também.

Nome do proponente: GUSTAVO VALDECIR POLIZELLI

PROPOSTA
nº 2

Formulário de proposta para alteração de regras ABQM
Adicionar

Alterar

Estatuto Social

Excluir

Regulamento de Competições

Regulamento do Bem Estar

Regulamento do SRGCQM (Stud Book)

Artigo/ Regra: Artigo 17.18
Redação Proposta: Paragrafo Único: Nas categorias que tem classificatória e final, todos os
conjuntos classificados para a final terão colocação e receberão premiação, exceto os conjuntos
desclassificados na inspeção ou por maus tratos.
Esta proposta está alterando uma regra que foi implementada nos últimos dois anos?
Sim

Não

Não sabe

Justifique sua proposta:
Durante as provas de laço técnico ou dupla é comum metade dos laçadores errarem. Sendo
assim, quase que metade dos pontos das finais não são distribuídos. Todos nós que somos
amantes do Quarto de Milha fazemos de tudo para pontuar o animal e, depois de ter percorrido
um caminho tão difícil até a final, ninguém ganha esses pontos. Além disso, ouvi diversos
competidores amadores reclamando que não está compensando laçar no Campeonato Nacional
porque eles não conseguem laçar a quantidade necessária de bois para conseguir os pontos.
Mais Apoiadores: Bruno Stuginski de Souza 64 992597963; Marcelo Padovan Maranho 44
999617818
Análise ABQM:
O conjunto que conseguiu chegar à final, mesmo que tenha levado SAT, virá a ter este diferencial
reconhecido através de colocação e pontos no RMT, mas a colocação deve ser reconhecida
somente se o SAT for por questões técnicas, se o SAT for na inspeção ou por maus tratos a
colocação não pode ser reconhecida, ficando o conjunto desclassificado.

Nome do proponente: PAULO EDUARDO S. FIGUEIREDO FERRAZ

PROPOSTA
nº 3

Formulário de proposta para alteração de regras ABQM
Adicionar

Alterar

Estatuto Social

Excluir

Regulamento de Competições

Regulamento do Bem Estar

Regulamento do SRGCQM (Stud Book)

Artigo/ Regra: Criação da Categoria Laço em Dupla Profissional Light
Redação Proposta: Criação desta categoria para profissionais até handicap 4 tanto na cabeça
quanto no pé.
Esta proposta está alterando uma regra que foi implementada nos últimos dois anos?
Sim

Não

Não sabe

Justifique sua proposta:
Temos muitos profissionais com handicap até 4 bois que não conseguiram apresentar cavalos na
categoria Laço em Dupla aberta. Isto ao meu ver, em razão de já termos os cavalos inscritos
motivaria a modalidade, aumentando o número de inscrições.
Análise ABQM:
A criação da categoria profissional light possibilita uma disputa mais equilibrada entre os
treinadores menos experientes, além de permitir a entrada de novos treinadores.

Nome do proponente: ALEX SALETA

Formulário de proposta para alteração de regras ABQM
Adicionar

Alterar

Estatuto Social

PROPOSTA
nº 4

Excluir

Regulamento de Competições

Regulamento do Bem Estar

Regulamento do SRGCQM (Stud Book)

Artigo/ Regra: 22.15 A
Redação Proposta: O juiz a qualquer momento que julgar necessário poderá, a seu critério,
solicitar a troca do gado (seja ela total ou parcial) incapacitado de participar por condições físicas
e ou por não permitir o trabalho efetivo pelo(s) competidores, sem direito aos conjuntos que já
correram voltarem suas passadas.
Esta proposta está alterando uma regra que foi implementada nos últimos dois anos?
Sim

Não

Não sabe

Justifique sua proposta:
Atualmente provas com gado em determinados momentos por stress ou outro motivo podem ficar
arredios e não respeitarem cavalos, bem como no geral estarem imprestáveis para a prova por
qualquer motivo devendo o juiz providenciar a sua troca quando constatado o problema,
independente do término ou não da categoria em questão, e não retornar passadas ocorridas
com o mesmo.
Análise ABQM:
A permissão pelo juiz de alterar determinado animal ou lote poderá infringir o princípio de
isonomia da competição, além de trazer uma possível parcialidade nessa decisão.
O juiz poderá sofrer pressão externa para a troca de animais que não se faz necessária.

PROPOSTA
nº 5

Nome do proponente: ALEX SALETA

Formulário de proposta para alteração de regras ABQM
Adicionar

Alterar

Estatuto Social

Excluir

Regulamento de Competições

Regulamento do Bem Estar

Regulamento do SRGCQM (Stud Book)

Artigo/ Regra: 33.13 (Ranch Sorting)
Redação Proposta: Proibido o uso de chicote, romal, relho, ou rédeas em qualquer parte do
cavalo, o uso será causa de desqualificação.
Esta proposta está alterando uma regra que foi implementada nos últimos dois anos?
Sim

Não

Não sabe

Justifique sua proposta:
É notório a não utilização de relho romal ou qualquer outro meio de açoite nos cavalos em função
do espaço de prova onde os mesmo estão sendo utilizados para espantar o gado. Como é de se
observar, o bem estar animal nesta condição de prova do Ranch Sorting.
Análise ABQM:
A preocupação com o bem estar animal é constante no julgamento dos juízes durante a prova, de
forma que qualquer uso abusivo será considerado desclassificatório.
A proibição de tais acessórios nesta modalidade poderá ser usado como jurisprudência para
proibir seu uso em outras modalidades que são de extrema importância.

PROPOSTA
nº 6

Nome do proponente: ONOFRE CARNEIRO PINHEIRO

Formulário de proposta para alteração de regras ABQM
Adicionar

Alterar

Estatuto Social

Excluir

Regulamento de Competições

Regulamento do Bem Estar

Regulamento do SRGCQM (Stud Book)

Artigo/ Regra: Artigo 17.05 do Regulamento Geral de Concursos e Competições quanto ao
número de animais por competidor, na categoria aberta do laço comprido.
Redação Proposta: Nas provas de Rédeas, Working Cow Horse, Três Tambores, Cinco
Tambores, Maneabilidade e Velocidade, Seis Balizas, Laço de Bezerro, Laço em dupla, Laço
Cabeça, Laço Pé, Laço Comprido, Bulldog, Team Penning, Ranch Sorting, Apartação e
Vaquejada o competidor poderá montar 3 (três) animais (machos ou fêmeas), podendo esse
número chegar até 6 (seis) animais. Entretanto, do 4º (quarto) animal em diante, todos devem ser
Puros Castrados – inclusive o Puro por Cruza -, com anotação no Certificado de Registro do
animal feita pelo Stud Book. Exceção é feita nas categorias Abertas das modalidades de Laço
Comprido, Três Tambores e Seis Balizas, nas quais o competidor poderá montar até 5 (cinco)
animais (machos ou fêmeas), podendo esse número chegar até 10 (dez)animais. Entretanto, do
6º (sexto) animal em diante, todos devem ser Puros Castrados – inclusive o Puro por Cruza -,
com anotação no Certificado de Registro do animal feita pelo Stud Book
Esta proposta está alterando uma regra que foi implementada nos últimos dois anos?
Sim

Não

Não sabe

Justifique sua proposta: A proposta é feita a pedido dos associados do Núcleo Sul-MatoGrossense, visando uma solução decorrente da disparidade entre o número de animais em
treinamento e o número de treinadores que participam das competições de laço comprido técnico.
No Estado (MS) temos apenas 7 treinadores em atividade e estimamos que no Brasil esse
número não ultrapasse a casa dos 15, o que tem limitado o número de inscrições e tem impedido
a participação de vários animais aptos à participação nas competições.
A alteração não altera qualquer outra regra do regimento, e poderia ser implantados de forma
limitada, pelos próximos três anos, até que surtam efeitos algumas politicas que estamos
implantando para o fomento do número de treinadores.
Análise ABQM:
Entende-se que tal medida não causará o efeito solicitado de aumentar a quantidade de
treinadores no local, pelo contrário, tende a fazer com que os atuais treinadores estejam aptos a
competir com mais animais, além de não incentivar a castração de animais.

PROPOSTA
nº 7

Nome do proponente: ONOFRE CARNEIRO PINHEIRO

Formulário de proposta para alteração de regras ABQM
Adicionar

Alterar

Estatuto Social

Excluir

Regulamento de Competições

Regulamento do Bem Estar

Regulamento do SRGCQM (Stud Book)

Artigo/ Regra: Premiação do ABQM Awards
Redação Proposta: A proposta é de inclusão de premiação de Awards, separadamente, para a
categoria amador e aberta.
Esta proposta está alterando uma regra que foi implementada nos últimos dois anos?
Sim

Não

Não sabe

Justifique sua proposta:
A proposta visa a separação das categorias Aberta e Amador para fins de premiação anual do
Awards.
A proposta não alteraria outras regras e tem como justificativa o incentivo dos competidores
amadores à maior participação em todas as provas do Calendário, uma vez que o formato atual
acaba sendo desequilibrado ao colocar em disputa os laçadores profissionais e os amadores.
Análise ABQM:
A proposta tende a tornar a busca pelo Awards mais competitiva a competidores amadores
masculino e feminino.
Entretanto, deverão ser distribuídos 46 novos prêmios (amador masculino e feminino) para cada
modalidade.

PROPOSTA
nº 8

Nome do proponente: DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Formulário de proposta para alteração de regras ABQM
Adicionar

Alterar

Estatuto Social

Excluir

Regulamento de Competições

Regulamento do Bem Estar

Regulamento do SRGCQM (Stud Book)
Artigo/ Regra: 9 – Categorias de Principiantes
Redação Proposta:. 9.05 – Exclusivamente nas modalidades de Três Tambores, Seis Balizas,
Maneabilidade e Velocidade e Cinco Tambores o Principiante terá o direito a participar nessa
categoria até atingir 25 (vinte e cinco) pontos (tabela de pontuação de Registro de Mérito). Caso
atinja os 25 pontos no transcorrer do ano hípico, poderá permanecer até o final do ano hípico
como principiante.
Esta proposta está alterando uma regra que foi implementada nos últimos dois anos?
Sim

Não

Não sabe

Justifique sua proposta:
A quantidade de eventos de três tambores está crescendo gradativamente, fazendo com que os
competidores saiam muito rápido da categoria de principiante.
Análise ABQM:
De fato os números de eventos de três tambores aumentaram muito nos últimos anos e a
possibilidade de aumentar o numero de corte do principiante tende a manter competidores em
competição.

PROPOSTA
nº 9

Nome do proponente: DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Formulário de proposta para alteração de regras ABQM
Adicionar

Alterar

Estatuto Social

Excluir

Regulamento de Competições

Regulamento do Bem Estar

Regulamento do SRGCQM (Stud Book)
Artigo/ Regra: 21.05 Prêmio All Around – Amador e Jovem
Redação Proposta:.
1. Cavalos competindo pelo Prêmio All-Around - Amador ou Jovem - devem ser
qualificados pelo sistema de pontuação em cada prova de Amador ou Jovem
(excluindo as categorias de principiantes) que desejar participar para ter os pontos
computados e concorrer ao prêmio.
2. Para ser elegível para concorrer a esse prêmio, o competidor Amador ou Jovem
(excluindo as categorias principiantes) deve se inscrever e competir em, no mínimo,
três provas de dois grupos diferentes (relacionadas abaixo).
3. Os pontos serão computados com base no conjunto cavalo/cavaleiro tanto para o
Amador como para o Jovem (excluindo os principiantes).

Esta proposta está alterando uma regra que foi implementada nos últimos dois anos?
Sim

Não

Não sabe

Justifique sua proposta:
A categoria principiante conta com o benefício de permissão de apresentar animais de terceiros,
de forma que fica desigual para pontuação para o prêmio All-Around.
Vale ressaltar, também, que esta categoria é subsidiada pela ABQM.

PROPOSTA
nº 10

Nome do proponente: DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Formulário de proposta para alteração de regras ABQM
Adicionar

Alterar

Estatuto Social

Excluir

Regulamento de Competições

Regulamento do Bem Estar

Regulamento do SRGCQM (Stud Book)

Artigo/ Regra: 25 Trajes
Redação Proposta:. 25.05 Será permitido trajes típicos como o traje gaúcho.
Esta proposta está alterando uma regra que foi implementada nos últimos dois anos?
Sim

Não

Não sabe

Justifique sua proposta:
Ainda não existem muitos competidores que utilizam trajes típicos participando de modalidades
de trabalho, mas já aconteceu em Bauru e em Presidente Prudente de participarem na
modalidade de Três Tambores e foram desclassificados.
Análise ABQM:
É importante respeitar as tradições locais, ainda mais quando o traje é bem típico, como o
gaúcho.
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