21 A 25 NOVEMBRO | PARQUE DAS PALMEIRAS | LAGARTO/SE
ABERTURA DAS INSCRIÇÕES: 31/10/2018

R$ 300.000 EM PRÊMIOS

Circular
É com imenso prazer que convidamos todos os associados da ABQM, seus familiares e
amigos para participarem deste importante evento da Raça Quarto de Milha, a ser realizado no Parque das Palmeiras.

FAÇA SUA INSCRIÇÃO ANTECIPADA ATÉ 16/11/2018
Após esta data haverá acréscimo de R$200,00

INSCREVA-SE NO PORTAL
www.seqm.com.br
TODOS OS ANIMAIS DEVEM SER CHIPADOS

CHIPAGEM OBRIGATÓRIA
► A partir do 16º Potro do Futuro & Campeonato Nacional de Vaquejada todos os animais inscritos
deverão obrigatoriamente serem chipados.
► Durante todo o período do evento, a ABQM estará presente com uma equipe de inspetores fazendo
as chipagens de forma rápida e segura.
► Será cobrado o valor de R$ 100,00 por animal chipado ou chipe homologado. O valor será lançado
na conta corrente do proprietário do animal na ABQM.

INSCRIÇÕES NA CLASSE AMADOR E JOVEM
► O competidor amador ou jovem, na posição de puxar, somente conseguirá fazer sua inscrição se o animal estiver em seu nome ou em nome de seus parentes, conforme regulamento.
►

Não será permitido fazer transferência de propriedade para competição.

ROTEIRO PARA INSCRIÇÕES ANTECIPADAS
• Para fazer inscrição no portal da ABQM o usuário, competidores e proprietários devem ser sócios da Associação;
• O usuário acessa o sistema utilizando login e senha ou somente o seu CPF;
• No ato da inscrição o solicitante pode pagar os débitos de todos os envolvidos em sua inscrição (proprietários e competidores), sem precisar sair da tela;
• O sistema irá informar ao solicitante da inscrição, de forma separada, qual o valor de débito dos proprietários e competidores, quais os serviços que compõem o débito e o valor total dos débitos para pagamento;
• O pagamento pode ser efetuado com cartão de crédito em até 05 (cinco) vezes (para valores a partir de R$
1.000,00) ou por boleto bancário. Se a opção escolhida for boleto, o sistema irá disponibiliar os boletos de
forma separada;

ESCOLHA DE SENHAS
Para escolher sua senha o sistema irá mostrar um mapa (similar a cinemas ou teatros) com todas as senhas
disponíveis, o número da senha não será alterado.

ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÕES
• Será permitido alterar inscrições até o inicio de sua participação e antes do término da classificatória.
• As senhas poderão sofrer as seguintes alterações:
• Categorias Abertas e Profissional Light: poderão ser substituídos os dois competidores e o cavalo de esteira.
• Categorias Amador, Amador Light, Jovem e Master: poderá ser substituído o competidor esteireiro e o animal de esteira. Já para o competidor de puxar, a substituição só poderá ocorrer caso seja por algum familiar
direto, exemplo: pais, filhos, netos, avós, tutor, tutelado, irmãos, irmã, esposa, enteados, meio-irmão, meia-irmã, padastro, madastra, pais do padastro/madastra, sogro, sogra, genro e nora ou de sua corporação.
• INSCRIÇÕES QUE FOREM ALTERADAS (ANIMAIS OU COMPETIDORES) TERÃO ACRESCIMO DE R$ 200,00
Obs.: Nos eventos oficiais o cavalo de puxar não poderá ser alterado em hipótese alguma.
• AS INSCRIÇÕES PODERÃO SER CANCELADAS ATÉ O DIA 16/11/2018.

NOVIDADES
PROFISSIONAL LIGHT
• Foi aprovada pela Diretoria da ABQM a criação da categoria Profissional Light.
• Poderão participar dessa categoria apenas competidores profissionais que tenham até 30 pontos acumulados na ABQM, na Classe Aberta, até o ano hípico anterior, ou seja 30/06/2017. O competidor que optar por
competir na Classe Profissional Light, também poderá competir na Classe Aberta.

INCENTIVO AO CAVALO PURO CASTRADO
► A Diretoria Executiva da ABQM juntamente com o Comitê Nacional de Vaquejada, estão abrindo as Categorias Aberta Castrado e Amador Castrado para o evento 16º Campeonato Nacional.
► Para se inscrever nessas categorias os dois animais (Puxar e Esteira) devem ser puros castrados com
anotação no Stud Book da ABQM. Estas categorias terão valor de inscrição e premiação exclusivas.

HABILITAÇÃO COPA DOS CAMPEÕES
► Todas as duplas que baterem a senha no Potro do Futuro e Campeonato Nacional, nas classes Aberta,
Profissional Light, Amador e Amador Light estarão classificadas para a Copa dos Campeões, que ocorrerá em
conjunto com o Derby e Congresso de 2019.

INFORMAÇÕES GERAIS DOS EVENTOS
a) Todos os participantes (proprietários e competidores) deverão ser sócios da ABQM e estar em situação
regular com a tesouraria da ABQM;
b) Poderão participar do Potro do Futuro animais nacionais devidamente registrados no Stud Book da raça
Quarto de Milha (Puros, Apêndice e Mestiços) nascidos entre 01 de julho de 2013 e 30 de junho de 2014 em
situação regular na ABQM;
c) Poderão participar do Campeonato Nacional animais devidamente registrados no Stud Book da raça Quarto de Milha (Puros, Apêndice e Mestiços) a partir de 3 anos hípicos, em situação regular na ABQM;
d) A inscrição dá direito ao participante de apresentar seu cavalo de acordo com o número de ordem, devendo apresentar-se com o cavalo de puxar e o de esteira em um rodízio de 04 (quatro) bois, porém em caráter
de morte súbita (perdeu não corre mais). Classificando-se participará da disputa final;
e) Cada cavaleiro (puxador e esteira) poderá apresentar até 06 (seis) animais diferentes no Potro do Futuro
e até 6 (seis) animais diferentes no Campeonato Nacional por categoria (Amador e Aberta), desde que do 4º
animal em diante todos sejam Puros Castrados com anotação no registro feita pelo Stud Book da ABQM;
f) Não haverá “rabo da gata” nas grandes finais (disputas). Se o competidor não comparecer após ser chamado, o boi da vez será solto e receberá 0 (zero).

CLASSE AMADOR
Entende-se como Amador, a pessoa que nunca tenha julgado, apresentado, treinado, ensinado ou assistido, direta ou indiretamente, o treinamento de cavalo, nos últimos 03 (três) anos. O pagamento de taxa de
inscrições por qualquer pessoa que não seja o amador, seus familiares ou sua corporação é considerado
remuneração. O animal montado pelo amador deverá ser de sua propriedade ou de seus pais, filhos, netos, avós, tutor, tutelado, irmãos, irmã, esposa, enteados, meio-irmão, meia-irmã, padastro, madastra, pais
do padastro/madastra, sogro, sogra, genro e nora ou de sua corporação.
OBS.: Se o Competidor Amador montar em animais de terceiros na Classe Aberta, perderá automaticamente por
período de 03 (três) anos, o direito de participar da Classe Amador em eventos Oficiais ou oficializados pela ABQM.

CLASSE AMADOR LIGHT
Poderão participar dessa categoria apenas competidores amadores que tenham até 30 Pontos acumulados na ABQM na posição que está se inscrevendo (puxador ou esteireiro), até o ano hípico anterior,ou seja
30/06/2018. O competidor que optar competir na Classe Amador Light, também poderá competir na Classe
Amador e ou Amador Master.

CLASSE AMADOR MASTER
Poderão participar dessa categoria apenas competidores amadores que tenham 40 anos ou mais no dia 01/07/2018.
Competidor que optar competir na Classe Amador Master também poderá competir na Classe Amador.

CLASSE JOVEM
É exclusiva para competidores não profissionais com 16 anos ou menos. A data que vale para idade do
jovem é a do início do ano hípico da competição (01/07/2017), sendo assim podem participar todos os competidores que nesta data estiver com 16 anos ou menos, mesmo que na data do evento já estejam com 17
anos. Para facilitar o entendimento, participam os competidores nascidos a partir de 01/07/2002.
Na Classe Jovem, apenas os competidores que já completaram 14 anos até o dia do evento poderão montar em animais inteiros (Garanhões). Para se enquadrar na idade, vale o dia da realização da prova, ou seja,
o competidor para montar em garanhão no Campeonato Nacional de 2018, tem que ter nascido até o dia
24/11/2004. Os nascidos após 24.11.2004 não podem montar em garanhão.
O competidor Jovem pode optar por se apresentar com o esteira adulto, ocasião em que o animal não
pontuará e não terá direito a premiação.

CLASSE PROFISSIONAL LIGHT
Poderão participar dessa categoria apenas competidores profissionais que tenham até 30 Pontos acumulados na ABQM, na Classe Aberta, na posição que está se inscrevendo (puxador ou esteireiro), até o ano
hípico anterior, ou seja 30/06/2018. O competidor que optar por competir na Categoria Profissional Light,
também poderá competir na Categoria Aberta Livre.

PROGRAMAÇÃO OFICIAL

20/11

TERÇA-FEIRA

21/11

QUARTA-FEIRA

22/11

QUINTA-FEIRA

23/11

SEXTA-FEIRA

24/11
SÁBADO

25/11

DOMINGO

A partir das 07h
Entrada dos Animais
A partir das 06h
Classificatória Potro do Futuro - Categorias Aberta e Profissional Light
GRANDE FINAL - Potro do Futuro Categoria Profissional Light
A partir das 06h
Classificatória Campeonato Nacional - Categorias Aberta,
Profissional Light e Castrado Aberta
GRANDE FINAL - Potro do Futuro Categoria Aberta
A partir das 06h
Classificatória Potro do Futuro Categorias Amador e Amador Light
GRANDE FINAL - Potro do Futuro Categoria Amador Light
GRANDE FINAL - Potro do Futuro Categoria Amador
A partir das 19h
LEILÃO LENDAS DA RAÇA
A partir das 06h
Classificatória Campeonato Nacional Categorias Amador,
Amador Light e Castrado Amador
A partir das 10h
GRANDE FINAL - Potro do Futuro Categorias Amador
e Amador Light (se for necessário)
Continuação da Classificatória Campeonato Nacional
Categorias Amador, Amador Light e Castrado Amador
A partir das 19h
LEILÃO ANA DANTAS RANCH - EDIÇÃO VAQUEJADA
A partir das 06h
Classificatória e Final Campeonato Nacional Categoria Amador Master
Classificatória e Final Campeonato Nacional Categoria Jovem
Classificatória e Final Campeonato Nacional Categoria Feminino
GRANDE FINAL - Campeonato Nacional Categoria Amador Light
e Castrado Amador
GRANDE FINAL - Campeonato Nacional Categoria Amador
GRANDE FINAL - Campeonato Nacional Categoria
Profissional Light e Castrado Aberta
GRANDE FINAL - Campeonato Nacional Categoria Aberta

OBS.: Caso a Organização do evento julgue necessário, poderá alterar a ordem e/ou o dia das grandes finais.

16º POTRO DO FUTURO ABQM DE VAQUEJADA
O Potro do Futuro é um importante evento nacional criado em 2003, exclusivo para animais nascidos entre
01/07/2013 e 30/06/2014. Não perca esta oportunidade única de tornar o seu animal ou haras um CAMPEÃO
POTRO DO FUTURO ABQM DE VAQUEJADA.

TAXAS DE INSCRIÇÃO
PRAZOS

ABERTA

Até 16/11/2018
Após 16/11/2018

1.100,00
1.300,00

PROFISSIONAL
LIGHT
600,00
800,00

AMADOR
600,00
800,00

AMADOR
LIGHT
500,00
700,00

DISTRIBUIÇÃO DA PREMIAÇÃO
AMADOR

18.000,00
7.000,00
-

PROFISSIONAL
LIGHT
6.000,00
3.000,00
6.000,00

5.000,00
2.000,00
-

AMADOR
LIGHT
4.000,00
2.000,00
4.000,00

40.000,00

-

13.000,00

-

65.000,00

15.000,00

20.000,00

10.000,00

COLOCAÇÃO

ABERTA

Campeão
Reservado
do 3º ao 5º
colocado
do 3º ao 10º ou
até o 15º colocado
TOTAL

16º CAMPEONATO NACIONAL ABQM DE VAQUEJADA
O Campeonato Nacional é um importante evento nacional criado em 2003, aberto à animais a partir de 3
(três) anos hípicos. Não perca esta oportunidade única de tornar o seu animal ou haras um CAMPEÃO NACIONAL ABQM DE VAQUEJADA.

TAXAS DE INSCRIÇÃO
PRAZOS

ABERTA

PRÓ LIGHT

AMADOR

Até 16/11/2018
Após 16/11/2018

1.200,00
1.400,00

800,00
1.000,00

900,00
1.100,00

PRAZOS

MASTER

FEMININO

Até 16/11/2018
Após 16/11/2018

400,00
600,00

200,00
400,00

AMADOR
LIGHT
700,00
900,00

ABERTA
CASTRADO
400,00
600,00

JOVEM
300,00
500,00

AMADOR
CASTRADO
400,00
600,00

DISTRIBUIÇÃO DA PREMIAÇÃO
COLOCAÇÃO
Campeão
Reservado
do 3º ao 5º
colocado
do 3º ao 10º ou
até o 15º colocado
TOTAL

ABERTA
20.000,00
10.000,00

PRÓ LIGHT
6.000,00
4.000,00

AMADOR
10.000,00
5.000,00

AMADOR
5.000,00
2.000,00

JOVEM
1.700,00
1.300,00

-

10.000,00

-

-

1.000,00

50.000,00

-

25.000,00

13.000,00

-

80.000,00

20.000,00

40.000,00

20.000,00

4.000,00

1.000,00
600,00
400,00

ABERTA
CASTRADO
2.500,00
1.500,00
3.000,00

AMADOR
CASTRADO
2.500,00
1.500,00
3.000,00

-

-

-

-

10.000,00

2.000,00

7.000,00

7.000,00

COLOCAÇÃO

MASTER

FEMININO

Campeão
Reservado
do 3º ao 5º
colocado
do 3º ao 10º ou
até o 15º colocado
TOTAL

4.000,00
2.500,00
3.500,00

REGULAMENTO GERAL DE VAQUEJADA ABQM
1. Como a competição acontece em caráter de morte súbita, os bois da classificação possuem pontuação
igual. No caso das vagas de premiação não serem preenchidas por competidores que fizeram valer os 04
(quatro) bois serão chamados os competidores que fizeram valer 03 (três) bois. Caso perdure a situação
serão chamados os competidores que fizeram valer 02 (dois) bois e assim sucessivamente;
2. Para o julgamento da saída do protetor de cauda durante a puxada do boi, deverá ser observado o momento exato em que o mesmo se soltou, devendo ser analisada a primeira ação cometida:
a) Se o boi se soltar para ponto entre as faixas de pontuação antes do protetor sair, será jugado da maneira
que ficar;
b) Se o boi não se soltar para ponto entre as faixas, será retorno;
c) Se o boi tocar o primeiro cal após a soltura do protetor, será retorno;
d) Se o protetor se soltar entre as faixas antes do boi dar ponto e vier a se firmar fora, será julgado retorno;
e) Se o protetor se soltar após o segundo cal, será julgado zero.
Obs.: Sendo constatado que os competidores retiraram ou folgaram propositalmente o protetor, será
julgado zero.
3. Na segunda rodada do boi em direção a porteira do brete, no limite da faixa de tolerância, este boi não
poderá mais ser corrido e será disponibilizado um boi de reposição, podendo o juiz se entender que o
vaqueiro está impedindo propositalmente a passagem do boi, julgar o boi zero. Na primeira rodada do
boi em direção a porteira do brete, após a faixa de Tolerância e antes da primeira faixa de pontuação este
boi não poderá mais ser corrido e será disponibilizado um boi de reposição. A dupla que obtiver êxito nos
quatro bois de classificação, sem girar o boi dentro da faixa de tolerância, estará automaticamente classificada para a 2ª rodada da disputa.
4. O animal designado para puxar terá direito a uma inscrição por Classe (Aberta e Amador) e o cavalo
designado para bater esteira terá direito a fazer duas inscrições por Classe (Aberta e Amador), o mesmo
animal poderá se inscrever como puxador e uma vez como esteira.

5. Exclusivamente na Classe Amador o vaqueiro de esteira pode bater esteira no cavalo de propriedade de
outro sócio da ABQM. No caso do puxador, o mesmo deverá ser proprietário do animal.
6. O cavalo de esteira que participar de duas duplas na mesma Classe (Aberta ou Amador), terá uma pontuação única, considerando-se para tal a dupla melhor classificada.
7. É obrigatório para a dupla o uso de capacete com quexeira, camisa, calça comprida e botas, é proibido
o uso de bermuda. Caso ocorra essa infração, a dupla será desclassificada.
8. É obrigação dos vaqueiros competidores:
8.1 – Apresentar sua luva se solicitada pelo Juiz.
8.2 – Após a dupla se apresentar devem dirigir-se imediatamente a inspeção.
9. Quando, por algum motivo só um dos vaqueiros da dupla se apresentar para correr, o boi será solto e
a dupla terá nota “0” (zero).
10. No caso de tope ou queda de qualquer dos cavalos o boi será julgado (não haverá boi de reposição).
11. Após a primeira apresentação em que o cavalo e o cavaleiro estejam inscritos, não será permitida a
troca de cavaleiros e/ou cavalos (puxador ou esteira) mesmo em caso de acidente.
12. Não será permitida a permanência na pista de cavalos e vaqueiros que não estejam no seu horário de
correr, exceto os autorizados para trabalharem de Fiscal de pista. É proibido esquentar cavalo na pista, sob
pena de desclassificação sem devolução do valor da inscrição.
13. O animal (puxador e esteira), durante a prova não poderá apresentar sangramento por ação de esporas ou chicote, caso isto ocorra receberá nota zero e não poderá continuar na competição.
14. É proibido esporar a parte dianteira e bater bruscamente com as mãos, em qualquer parte do cavalo,
caso isso ocorra o competidor receberá nota zero.
15. Após a carreira os vaqueiros não poderão açoitar os cavalos no final da pista, não poderão bater nos
cavalos nem de chicote, nem esporeá-los, tão pouco poderá puxar as rédeas e os freios de forma que possa machucar o animal. Se este item for descumprido a dupla será desclassificada;

16. Só será válida a queda do boi, se o mesmo, ao cair, mostrar as quatro patas e ao levantar-se (levantar-se é o momento que retoma o contato da extremidade de uma das patas com o solo, ou seja, o casco
toca o solo) estiver com as mesmas (patas) entre as duas faixas de classificação. Se após cair, o boi ficar
com parte de seu corpo em cima da segunda faixa, sendo possível o trabalho do cavalo de esteira imediatamente, sem que ocorra pisoteamento do bovino, o esteira tem o direito de trabalhar com o cavalo a fim
de fazer com que o boi levante-se dentro das duas faixas. Decorrido o tempo máximo de 01 minuto e o boi
ainda não estiver se levantado o juiz fará o seu julgamento interpretando o posicionamento em que o boi
se encontra e para valer terá que estar com pelo menos 50% dentro da faixa.
17. Para a largada é obrigatório, sob pena de nota zero:
17.1 – Cavalo de puxar ao pedir a abertura da cancela deverá estar encostado paralelamente ao muro.
17.2 – Cavalo de esteira, quando da abertura da cancela deverá estar encostado paralelamente ao muro,
de frente para a frente do cavalo de puxar e com distância mínima de 01 (um) metro da saída (Brete),
respeitando a faixa demarcada no muro e não poderá ultrapassar esta faixa para obstruir a saída do boi.
Obs.1: Considera-se a saída do boi o momento em que o mesmo coloca os membros anteriores (mãos) na
pista de competição.
Obs.2: Após a dupla autorizar a abertura da cancela para saída do boi, a mesma não poderá mais ser fechada.
18. Na disputa final só será feito o desempate (dando direito a mais bois para cada dupla correr), até se
conhecer os 02 (dois) primeiros classificados, os restantes das duplas que ficarem empatadas, terão suas
classificações iguais. O valor em dinheiro será dividido e os troféus sorteados ou divididos, pelo número
de duplas empatadas.
Parágrafo Primeiro: Como a ordem de classificação reflete diretamente na pontuação para registro de
mérito do animal, considera-se conduta proibida qualquer acordo que seja efetuado para favorecer a classificação final de um competidor. O vaqueiro competidor, tem a obrigação de perseguir o sucesso na disputa, não podendo praticar atos que favoreçam outros competidores, sob pena de ser enquadrado pela
comissão julgadora como praticante de conduta antiesportiva e com isto sofrer desclassificação. Sendo
assim, mesmo que os competidores classificados tenham decidido rachar o valor do prêmio, é obrigatório
disputar a classificação buscando o êxito. No caso do competidor classificar duas senhas, na disputa final,
terá que disputar e não pode deliberadamente fazer a opção de qual dupla deve ganhar.

Parágrafo Segundo: O juiz da Vaquejada ou a Comissão Alternativa pode a seu critério desclassificar qualquer animal/competidor que ele sinta não estar se esforçando verdadeiramente para exibir o animal, de
modo a extrair deste o melhor de sua habilidade. O animal que vier a ser desclassificado perderá todas
as suas colocações e premiações no evento e o seu proprietário poderá sofrer as penalidades que serão
descritas no próximo parágrafo.
Parágrafo Terceiro: Quando o apresentador, proprietário e/ou seu representante agindo em nome do
apresentador, forem considerados culpados par conduta antiesportiva ou pelo tratamento não humanitário ao animal, a ABQM poderá suspender os direitos de tal apresentador, proprietário e/ou seu representante agindo em nome do apresentador, em participar de futuros eventos oficiais por período que ela
julgue apropriado. A ABQM poderá vetar a participação, em qualquer evento por ela aprovado, de todos
os animais registrados em nome dessa pessoa suspensa - de acordo com os registros da ABQM - durante
o prazo de sua suspensão. É proibida a conduta antiesportiva par parte do apresentador, proprietário ou
de alguém agindo em seu nome, durante o evento ou show aprovados, ou nos seus bastidores.
Parágrafo Quarto: Para auxiliar a ABQM na promoção da competição autêntica, qualquer pessoa abordada por outra para que colabore num esquema ou plano para inibir a competição, deverá comunicar
imediatamente o assunto a ABQM; sob pena de a pessoa abordada ficar sujeita a ação disciplinar por parte
da Diretoria Executiva. O mesmo deve acontecer com a pessoa ou pessoas que propuserem o esquema
ou plano.
19. A Comissão Alternativa será formada por três componentes de conduta ilibada e profundo conhecimento dos regulamentos da ABQM para Vaquejada, indicados pela organização da prova e homologados
pela ABQM, e será a última instância para que o vaqueiro recorra da decisão do juiz. Para solicitar o julgamento desta comissão, na fase classificatória deverá fazê-lo antes do término da fase ou imediatamente
ao fato gerador da solicitação, na fase de disputa deverá fazê-lo antes do término da rodada ou imediatamente ao fato gerador da solicitação. Para recorrer à comissão alternativa será cobrado uma taxa. Será
permitido ainda que outro competidor, desde que se sinta prejudicado, solicite o julgamento do boi de
outro competidor e, nesse caso, a taxa será cobrada em dobro.
20. Em relação ao boi, sob pena de nota zero da dupla infratora, os cavaleiros não poderão:
20.1 – bater,
20.2 – tocá-lo em sua face,
20.3 – apoiar-se em seu lombo.

21. No equipamento de freio, não poderá haver contato do metal com o pelo do animal, o uso de gamarra
é opcional;
22. O Comitê Nacional de Vaquejada da ABQM julgará os casos omissos a este regulamento, inclusive poderá desclassificar a dupla de vaqueiros que ofendam diretamente ou através de membros da sua equipe,
os organizadores do evento, juízes e inspetores.

MAIS INFORMAÇÕES

ABQM - Departamento de Esportes - (11) 3864-0800
www.abqm.com.br |www.seqm.com.br

