Local: Parque de Exposições Clibas de Almeida Prado
Encerramento das inscrições e Reservas de Baias: 08 de julho de 2019

Circular
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, que será realizado na cidade de Araçatuba/SP.
Informamos que, como condição expressa em participar dos eventos da ABQM,
todos os proprietários, competidores e apresentadores deverão ser sócios e estar em situação regular na ABQM. O proprietário ou o competidor que não for
sócio ou não estiver quite com a tesouraria da ABQM, não poderá realizar inscrição. O XLII Campeonato Nacional é referente ao ano hípico de 2018.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
► As inscrições e as reservas de baias deverão ser realizadas online, através
do Sistema SEQM. O pagamento deve ser feito via boleto bancário ou por
cartão de crédito (ambas as opções estão disponíveis no sistema);
► A inscrição para as provas somente poderá ser realizada pelo usuário se o
animal já tiver a baia reservada e devidamente quitada;
► Não deixe para o último dia. Faça sua inscrição com antecedência;
► Não será permitido realizar inscrição após o dia 08/07/2019, mesmo para
os animais que tenham baias reservadas;
► As inscrições não pagas até o dia 08/07/2019 serão canceladas, sem aviso
prévio por parte da ABQM;
► Apenas animais chipados poderão participar deste evento;
► Caso tenha alguma dúvida, favor entrar em contato com Departamento
de Esportes da ABQM.

PROVAS DE CASTRADOS
► Em incentivo aos Animais Puros Castrados, nas modalidades de Três Tambores, Seis Balizas, Cinco Tambores, Maneabilidade e Velocidade, Laço Cabeça, Laço Pé, Laço em Dupla,
Laço Individual, Laço Individual Técnico, Apartação, Ranch Sorting, Team Penning, Rédeas,
Working Cow Horse e Western Pleasure, a ABQM está implantando em todas as categorias
(exceto nas categorias de Principiantes e Família) a Categoria de Castrado equivalente, que
será na mesma passada das categorias existentes, e os resultados, pontos, premiações, troféus e fivelas serão separados;
► Não será permitido realizar inscrição somente na categoria de castrado. Caso isso ocorra,
a inscrição não terá validade. Por exemplo: o Animal Castrado que realizar inscrição no GP
ABQM, também poderá realizar inscrição no GP ABQM Castrado, sendo que a passada da
Categoria GP ABQM valerá também para a Categoria GP ABQM Castrado;
► O primeiro colocado por categoria de castrados receberá troféu e fivela. O segundo e o
terceiro colocados serão premiados com troféus;
► A premiação em dinheiro segue no mesmo formato existente, conforme a quantidade
de inscritos por categoria;
► Nas modalidades de Três Tambores, Seis Balizas, Laço Individual Técnico, Laço Cabeça
e Laço Pé, haverá uma categoria Aberta Castrado, onde os animais castrados de todas as
idades deverão realizar nova inscrição e farão uma passada em separado.

PREMIAÇÃO EXTRA

R$ 240.000,00
ANIMAIS CASTRADOS
Valor de R$ 200.000,00
► Em todas as categorias de castrados,
além dos valores recebidos de inscrições,
a ABQM acrescentará a importância de R$
200.000,00 (duzentos mil reais) na premiação, para ser distribuída nessas categorias.
► Nas modalidades de Três Tambores,
Seis Balizas, Laço Individual Técnico, Laço
Cabeça e Laço Pé, haverá uma categoria
Aberta Castrado por modalidade, onde os
animais Castrados de todas as idades deverão realizar uma nova inscrição e nova
passada em separado, conforme programação do XLII Campeonato Nacional.

OUTRAS MODALIDADES
E CATEGORIAS
Valor de R$ 40.000,00
► Todas as categorias de Jovem (exceto Jovem Principiante) e nas modalidades com número pequeno de inscrição
(Western Pleasure, Seis Balizas, Working
Cow Horse, Maneabilidade, Cinco Tambores, Conformação e Performance Halter), excluindo as categorias de Iniciante
e GP ABQM.
► Além dos valores recebidos de inscrições, a ABQM acrescentará o importe
de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) no
valor da premiação, para serem distribuídos nessas classes/modalidades.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
► No dia 08 de julho (último dia de inscrição), o Departamento de Esportes da ABQM,
em caráter de plantão, atenderá até às 23h59, somente via telefone.
► 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
► As formas de pagamento das inscrições e baias são: via boleto bancário ou cartão de
crédito, no ato da realização da inscrição;
► Nos dias 04, 05, 06, 07 e 08 de julho, 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 08/07/2019 acarretará no cancelamento imediato das baias reservadas e inscrições efetuadas.

TAXAS DE BAIAS
Serão disponibilizados 2 tipos de baias:
► Baias de Alvenaria – Limite de 20 unidades, sendo R$ 310,00 cada baia, exclusivas
para animais de conformação;
► Baias Pré Montadas – Limite de 3000 unidades, sendo R$ 210,00 cada baia.

INFORMAÇÕES PARA RESERVA DE BAIAS
► Todas as baias são reservadas através do Sistema SEQM;
► As baias poderão ser pagas via boleto bancários até o dia 03/07/2019;
► Nos dias 04, 05, 06, 07 e 08 de julho, as baias somente poderão ser pagas com cartão
de crédito. A opção boleto bancário não estará disponível;
► Todas as baias reservadas e não pagas até o dia 08/07/2019 serão canceladas, sem
aviso prévio por parte da ABQM;
► Somente será permitido o cancelamento de baias se a solicitação for efetuada até o
dia 08/07/2019, último dia da realização de inscrição;
► Somente será possível fazer inscrição se o animal tiver uma baia reservada e paga;
► Está terminantemente proibida a entrada de animais em trânsito. Os animais que não
estiverem inscritos no evento para participar das Provas, Leilões ou Galerias de Garanhões, não poderão adentrar ao recinto de exposições;
► Todos os animais que forem participar do evento, mesmo os cavalos rebatedores
(Apartação), esteiras (Bulldog) e cavalos que são usados pelos laçadores nas provas de
Laço Cabeça e Pé, que eventualmente não estiverem inscritos na competição, deverão
ter baias reservadas e pagas.

INFORMAÇÕES PARA INSCRIÇÕES
► Todas as inscrições devem ser efetuadas através do Sistema SEQM;
► No dia 08 de julho (último dia de inscrição) o Departamento de Esportes da ABQM,
em caráter de plantão, atenderá até às 23h59, somente via telefone;
► Todas as inscrições efetuadas e não pagas até o dia 08/07/2019 serão canceladas sem
aviso prévio por parte da ABQM.
► Somente será permitido o cancelamento de inscrições se a solicitação for efetuada até
o dia 08/07/2019 (último dia de inscrição);
► Nas provas que utilizam gado, a taxa de gado respectiva está inclusa no valor da inscrição, exceto na categoria castrado, onde a taxa não é cobrada;
► Nas categorias Jovem Principiante, em caráter de incentivo, será cobrado o valor de
R$ 100,00 (cem reais) por inscrição. Nas provas que utilizam gado, a respectiva taxa está
inclusa no valor da inscrição, exceto na modalidade de Apartação, onde o gado será
reutilizado;
► A inscrição dará direito total à assistência veterinária (exceto medicamentos);
► O atendimento veterinário terá início no dia 16/07/2019, a partir das 12h, e permanecerá à disposição por 24 horas durante o evento, até o dia 2907/2019 às 12h.

TAXAS DE INSCRIÇÃO
APARTAÇÃO

WESTERN PLEASURE

Todas as categorias
Jovem Principiante

850,00
100,00

CINCO TAMBORES E
MANEABILIDADE E VELOCIDADE
Todas as categorias

100,00

CONFORMAÇÃO E PERFORMANCE HALTER
Todas as categorias

300,00

RANCH SORTING
Todas as categorias
Família e Jovem Principiante

465,00
265,00

RÉDEAS
Todas as categorias
Jovem Principiante

300,00
100,00

SEIS BALIZAS E TRÊS TAMBORES
Todas as categorias
Jovem Principiante

300,00
100,00

TEAM PENNING
Todas as categorias
Jovem Principiante

Todas as categorias

300,00

WORKING COW HORSE
Todas as categorias
Jovem Principiante

500,00
300,00

BULLDOG
Todas as categorias

435,00

BREAKAWAY ROPING
Todas as categorias

100,00

LAÇO CABEÇA, LAÇO PÉ E LAÇO EM DUPLA
Todas as categorias
Jovem Principiante

435,00
235,00

LAÇO INDIVIDUAL CRONÔMETRO E TÉCNICO
Todas as categorias
Jovem Principiante

420,00
220,00

CASTRADOS
Todas as modalidades e categorias

100,00

465,00
265,00

TAXA BÁSICA DE INSCRIÇÃO – R$ 300,00
TAXA DE GADO LAÇO INDIVIDUAL
TAXA DE GABO BULDOG, LAÇO CABEÇA, LAÇO PÉ E LAÇO EM DUPLA
TAXA DE GADO RANCH SORTING E TEAM PENNING
TAXA DE GADO WORKING COW HORSE
TAXA DE GADO APARTAÇÃO

120,00
135,00
165,00
200,00
550,00

DISTRIBUIÇÃO DAS INSCRIÇÕES NA PREMIAÇÃO
O valor arrecadado com as inscrições (taxa básica de R$ 300,00), após dedução da taxa
elencada abaixo, será totalmente revertido para pagamento de premiação.

TAXA DE ORGANIZAÇÃO

90,00

PERCENTUAL DE PAGAMENTO DE ACORDO
COM A QUANTIDADE DE INSCRIÇÕES
a) Nas categorias com 1 inscrito, não haverá pagamento de premiação em dinheiro.
b) Nas categorias com 2 até 3 inscritos, somente o 1º colocado será contemplado.
1º
100%
c) Nas categorias com 4 até 10 inscritos, será contemplado até o 2º colocado na seguinte proporção:
1º
60%

2º
40%

d) Nas categorias com 11 até 30 inscritos, será contemplado até o 3º colocado na seguinte proporção:
1º
50%

2º
30%

3º
20%

e) Nas categorias com 31 até 50 inscritos, será contemplado até o 4º colocado na seguinte proporção:
1º
45%

2º
26%

3º
16%

4º
13%

f) Nas categorias com 51 até 99 inscritos, será contemplado até o 5º colocado na seguinte proporção:
1º
43%

2º
28%

3º
16%

4º
8%

5º
5%

g) Nas categorias com 100 até 150 inscritos, será contempaldo até o 7º colocado, na seguinte proporção:
1º
41%

2º
24%

3º
14%

4º
9%

5º
5%

6º
4%

7º
3%

h) Nas categorias com 151 até 259 inscritos, será contemplado até o 12º colocado na seguinte proporção:
1º
36,25%

2º
19%

3º
12%

4º
7%

5º
6%

6º
5%

7º
4%

8º
3%

9º
2,50%

10º
2%

11º
1,75%

12º
1,50%

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A PREMIAÇÃO
► Além da premiação em dinheiro (transferência bancária) a ser distribuída, serão concedidos troféus e fivelas para os campeões e troféus para os classificados até o 3º lugar;
► Exclusivamente na modalidade de Três Tambores, serão entregues troféus até o 10º
lugar;
► No pagamento da 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);
► A premiação em dinheiro (transferência bancária) ficará disponível para recebimento
até o dia 31 de agosto de 2019. Após esta data, o valor da premiação, descontando o
Imposto de Renda de acordo com a legislação vigente, será creditado na conta corrente
do proprietário do animal que consta no Stud Book da ABQM;
► A ABQM iniciará os pagamentos das premiações após a divulgação do resultado dos
exames de antidoping, aproximadamente 10 dias úteis após o término do evento.

SISTEMA DE CLASSIFICATÓRIA DAS PROVAS
► Somente terá provas classificatórias e finais nas modalidades de Apartação, Laço Cabeça, Laço Pé, Laço em Dupla, Laço Individual Técnico, Três Tambores, Seis Balizas, Ranch
Sorting e Team Penning, nas Classes Aberta, Amador e Jovem;
► Nas categorias em que houver até 30 (trinta) inscritos, não haverá classificatória. Será
realizada no dia da classificatória, exceto quando mencionado o contrário em alguma
prova específica, conforme programação;
a) Nas categorias em que houver de 31 (trinta e um) até 50 (cinquenta) inscritos, serão
classificados os 10 (dez) melhores colocados para posterior disputa final;
b) Nas categorias em que houver acima de 50 (cinquenta) inscritos, a cada grupo de 10
(dez) classificam-se mais 2 (duas) melhores colocações para a disputa final, ou seja: se
houver 60 inscritos, classificam-se 12 (doze) melhores colocados; se houver 70 inscritos,
classificam-se as 14 melhores colocações, e assim por diante;
c) Se alguma categoria não tiver número suficiente para ter final, a classificatória será
considerada como final;
d) Nas modalidades de Cinco Tambores, Maneabilidade e Velocidade, Laço Individual
Cronômetro, Working Cow Horse, Rédeas, Bulldog, Western Pleasure, Conformação e
Performance Halter não haverá classificatórias.

e) Nas categorias GP ABQM e Cavalo Iniciante, não haverá classificatória.;
f) Em todas as categorias de Principiantes não haverá classificatórias;
g) O campeão das categorias de Castrado será com base no resultado da classificatória;
h) O Campeão AQHA será com base no resultado da Classificatória.

CHIPAGEM DE ANIMAIS
► Para melhor identificação dos animais que ingressam no parque, ressaltamos que todos os que participarão de competições ou serão apresentados em leilões deverão estar
devidamente chipados e identificados;
► Os inspetores da ABQM estarão à disposição, no setor de identificação de animal,
para realizar a chipagem ou identificar animais previamente chipados.
► Será cobrado R$ 200,00 (duzentos reais) por cada animal chipado e ou homologado.

DATA E HORÁRIO PARA ENTRADA DOS ANIMAIS
NO RECINTO DE EXPOSIÇÕES
► Os animais poderão adentrar ao recinto de exposições a partir do dia 16/07/2019, das
7h às 23h.
► Caso algum caminhão chegue fora do horário permitido, os animais somente poderão entrar no recinto às 7h do dia seguinte.

HORÁRIO DE FECHAMENTO DAS PISTAS
As pistas serão fechadas para uso no horário das 23h às 7h, não sendo permitidos treinos neste período.			

CONFORMAÇÃO
► Categoria Baby para animais Puros de Origem (machos e fêmeas), nascidos após 1º de
outubro de 2018. O valor da inscrição e a forma de distribuição das premiações são as mesmas das demais categorias;
► Os animais machos com 24 meses ou mais no dia do evento deverão ter os dois testículos visíveis.
► Animais mancos, criptorquídicos e prognatas serão dispensados antes de entrarem na
pista ou durante o julgamento;
► Em Conformação e Western Pleasure, a título de fomento, os Amadores poderão
apresentar animais de terceiros.

PERFORMANCE HALTER
De acordo com a nova regra, para apresentar animais em Performance Halter, o animal deve ter Registro de Mérito em uma das Classes (Aberta, Amador e Jovem). Com o
Registro de Mérito em uma das Classes, o animal poderá fazer inscrições em todas as
categorias permitidas, de acordo com a idade e o sexo.

SUBDIVISÃO DA CLASSE AMADOR
► Na Classe Amador haverá a subdivisão por idade dos cavaleiros da seguinte forma:
1
2
3

19 anos hípicos ou mais
40 anos hípicos ou mais (Master A)
50 anos hípicos ou mais (Master B)

Único – O competidor Master B também poderá se inscrever nas categorias Master A e
Amador 19 anos ou mais. O Competidor Master A também poderá se inscrever na categoria Amador 19 anos ou mais.

PERCURSOS

RÉDEAS
RÉDEAS
RÉDEAS
WORKING COW HORSE
MANEABILIDADE E VELOCIDADE

Classe Aberta
Classe Amador
Amador Principiante e Jovens
Todas as categorias
Todas as categorias

nº 9
nº 6
nº 8
nº 7
Pista 2

EXAME ANTIDOPING
► Todas as modalidades e categorias estão sujeitas a exame antidoping a critério da ABQM.
A ABQM não irá comunicar antes do início da categoria que haverá exame antidoping. O
comunicado será feito somente na entrega da premiação;
► Destacamos que o animal que não comparecer ao serviço de coleta ou que não tenha
cumprido todos os trâmites exigidos, será considerado como obstrução ao exame. Dessa
forma, será considerado para todos os efeitos como doping positivo, implicando nas penalidades decorrentes. Deverão ser observados os procedimentos previstos no Regulamento
Geral de Concursos e Competições em vigência;
► Nenhum animal poderá ser medicado durante o evento. Caso haja necessidade de medicar o animal visando o bem-estar e o tratamento humanitário, este deverá ser retirado da
competição imediatamente, não importando se a medicação foi aplicada pelo Veterinário
Oficial do evento. A retirada do animal do evento não dará direito a restituição dos valores
pagos com inscrição, baia e demais despesas.

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, o Regulamento de Bem-Estar e a legislação vigente, 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;
► Atestado de Sanidade emitido por Veterinário;
► Exame Negativo de Mormo, dentro do prazo de validade, contemplando todo o período do
evento e o seu próximo destino;
► Não será permitida a entrada de animais cujo qualquer exame tenha data de validade vencendo durante o evento, ou seja, entre 16 e 28/07/2019.

TREINO DE TRÊS TAMBORES (TEST HORSE)
► O valor de cada inscrição é de R$ 20,00 (vinte reais);
► Reparos a cada 5 passadas corridas;
► Os treinos terão inicio em até 40 minutos após o término das categorias oficiais;
► Os treinos serão separados por letra: Treino A, Treino B, Treino C, Treino D, Treino E,
Treino F e Treino G, sendo que os primeiros a treinar serão os inscritos no Treino A, depois
os inscritos no Treino B e assim sucessivamente;
► Os Treinos A, B, C, D, E, F e G terão um limite de 50 inscrições cada;
► A Ordem de Entrada será divulgada junto com todas as categorias;
► Poderão treinar no dia 19/07/2019 somente os animais que forem correr no dia
20/07/2019. Poderão treinar no dia 20/07/2019, somente os animais que forem competir
no dia 21/07/2019 e assim sucessivamente;
► Cada conjunto poderá ficar no máximo 1 minuto em pista. Caso o tempo seja excedido, será aplicada multa de R$ 100,00 (cem reais);
► As inscrições devem ser efetuadas através do Sistema SEQM, até o dia 08/07/2019,
junto com as inscrições normais;
► Cada animal poderá treinar somente uma vez por dia, mesmo que ele tenha mais de

uma inscrição para correr no dia seguinte;
► As inscrições que forem efetuadas de forma indevida serão canceladas e o valor será
restituído;
► As inscrições sem pagamento serão canceladas sem aviso prévio;
► Caso o competidor não compareça em pista o valor não será restituído.

TREINO DE TRÊS TAMBORES EXTRA (TEST HORSE)
► Valor de cada inscrição: R$ 40,00 (quarenta reais);
► O treino extra será limitado para quem irá correr no dia seguinte e não fez a inscrição
de forma antecipada;
► O Treino Extra será após o Treino G;
► Reparos a cada 5 passadas corridas;
► Cada conjunto poderá ficar no máximo 1 minuto em pista. Caso o tempo seja excedido, será aplicada multa de R$ 100,00 (cem reais);
► As inscrições devem ser efetuadas após o dia 09/07/2019, através do Sistema SEQM
ou no Departamento de Esportes da ABQM em Araçatuba, até às 16 horas de cada dia;
► A Ordem de Entrada estará disponível no SEQM e na pista até às 18h do dia do treino;
► As inscrições efetuadas de forma indevida serão canceladas e o valor será restituído;
► As inscrições sem pagamento serão canceladas sem aviso prévio;
► Caso o competidor não compareça em pista, o valor não será restituído.

PARCERIA ABQM E ANLI

De forma inédita, a ABQM firmou parceria com a ANLI ( Associação Nacional de Laço
Individual).Todos os participantes da Modalidade Laço Individual também poderão realizar
inscrição para a ANLI. Desta forma, é possível somar pontos para o Registro de Mérito da
ABQM e para o Ranking da ANLI. Para concorrer pela ANLI o competidor deverá ter uma
inscrição na ABQM e se enquadrar no Handcap ANLI.
OBS.: As inscrições feitas para ANLI não contam para o Registro de Mérito da ABQM.
As inscrições para ANLI terão o valor de R$ 20,00 (vinte reais) e são divididas entre os Handcaps da própria ANLI, conforme abaixo:
• ANLI Handcap Aberto
• ANLI Handcap Amador
• ANLI Handcap Iniciante
• ANLI Handcap Master
► Todas as inscrições feitas para ANLI serão validadas pela ANLI e quem não estiver no
Handcap correto terá a inscrição cancelada;
► Os resultados alcançados nas categorias oficiais da ABQM serão absorvidos pela ANLI
para classificação dentro de seus Handcap;
► Dúvidas sobre o Handcap da ANLI e a forma de classificação para o Ranking ANLI,
entre em contato com o Sr. Rafael Simone: (19) 99845-9007.

PARCERIA ABQM E ANTT

De forma inédita, a ABQM firmou parceria com a ANTT (Associação Nacional de Três
Tambores). As competidoras femininas da modalidade de Três Tambores, nas categorias
Feminina e Mirim (até 12 anos) também poderão realizar inscrição para a ANTT. Desta
forma, é possível somar pontos para o Registro de Mérito da ABQM e para o Ranking da
ANTT. Para concorrer pela ANTT, a competidora deverá ter uma inscrição na ABQM e se
enquadrar nas categorias da ANTT.
OBS.: As inscrições feitas para ANTT não contam para o Registro de Mérito da ABQM.
As inscrições pela ANTT terão o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) e são divididas
entre as categorias Fiminina e Kids, conforme abaixo:
• Três Tambores Aberta Feminina;
• Três Tambores Mirim (competidores com até 12 anos).
► Todas as inscrições feitas para ANTT serão validadas pela ANTT e quem não estiver
com a inscrição correta, a mesma será cancelada;
► Os resultados alcançados nas categorias oficiais da ABQM serão absorvidos pela ANTT
para classificação dentro do seu Campeonato;
► Dúvidas sobre as inscrições na ANTT e a forma de classificação para o Campeonato
ANTT devem ser tiradas diretamente com a Sra. Flávia Caje da ANTT: (17) 98112-7669.

SHOW OFICIAL AQHA

Os participantes das provas da AQHA deverão realizar inscrições até o dia 08/07/2019,
através do site da ABQM. Será cobrada taxa de participação do cavalo de R$ 20,50.
Animais que não forem registrados na AQHA ou proprietários e competidores que não
são associados AQHA poderão se inscrever para participar do evento. Entretanto, as
confirmações nas provas somente serão efetivadas se os respectivos pagamentos forem
efetuados junto com as inscrições da ABQM.

CRITÉRIO PARA FAZER AS INSCRIÇÕES DA AQHA
► A ABQM desenvolveu um novo formato para as inscrições da AQHA. Quando o usuário realizar sua inscrição ABQM e optar em participar pela AQHA, o sistema verificará se
o animal é registrado AQHA e se o competidor e proprietário são sócios AQHA;
► Caso o animal não seja registrado na AQHA ou o competidor ou proprietário não sejam
sócios AQHA, as respectivas cobranças serão efetuadas junto com a inscrição ABQM;
► Caso haja necessidade de pagamento do registro do animal na AQHA e/ou inscrição
como sócio, será apresentado no sistema o Termo de Autorização, o qual deverá ser aceito e tem como objetivo registrar a autorização para que a ABQM e a AQHA procedam
com o registro do animal e/ou inscrição no quadro de sócios da AQHA.

CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO
► O animal deverá ser Puro de Origem ou Apêndice (já registrado na ABQM). Esses animais devem ser registrados na AQHA;
► O interessado em participar das provas da AQHA, deverão se inscrever diretamente no
site da ABQM (Provas da AQHA);
► Só serão aceitas inscrições pela AQHA se o animal já estiver inscrito nas respectivas
provas do Campeonato Nacional de 2019, nas mesmas categorias e classes, uma vez que
as provas serão feitas na mesma passada do Campeonato Nacional 2019, separando-se
apenas os resultados;
► O competidor Jovem que for participar das provas da AQHA não poderá montar ou
apresentar Garanhões;
► Nas provas da AQHA, CLASSE AMADOR, o mesmo competidor pode apresentar, no
máximo, 3 animais por categoria;
► Nas provas da AQHA, CLASSE ABERTA, o mesmo competidor pode apresentar, no
máximo, 4 animais por categoria.

CLASSE AMADOR – CATEGORIA MASTER
Na AQHA, a subdivisão da Classe Amador é diferente da praticada pela ABQM: o

Amador Master se enquadra nessa categoria com 50 anos ou mais. Portanto, o sistema
somente permitirá a realização da inscrição na categoria Amador Master os competidores que tiverem esta faixa de idade. O mesmo competidor pode apresentar no máximo 3
animais por categoria.

TAXAS AQHA
a) Sócio AQHA General (Geral) 12 meses
b) Sócio AQHA Amateur (Amador) 12 meses
c) Sócio AQHA Youth (Jovem) 12 meses
d) Registro animal AQHA

R$ 164,00
R$ 205,00
R$ 61,50
R$ 143,50

PRÊMIO ALL - AROUND
EXCLUSIVO PARA CLASSE AMADOR e JOVEM
1. Um prêmio especial intitulado All-Around - Amador ou Jovem (excluindo as categorias
de Principiantes), será oferecido ao Amador ou Jovem inscrito, que alcançar o maior número de pontos no Campeonato Nacional 2019, conforme especificado a abaixo:
2. Conjuntos competindo pelo Prêmio All-Around Amador e Jovem (excluindo as categorias de Principiantes) devem ser qualificados pelo sistema de pontuação, em cada
prova de Amador ou Jovem que desejar participar para ter os pontos computados para
concorrer ao prêmio.
3. Para ser elegível a concorrer ao prêmio, o competidor Amador ou Jovem (excluindo as
categorias de Principiantes) deve se inscrever e competir em, no mínimo, três modalidades
de dois grupos diferentes (relacionadas abaixo) do Campeonato Nacional.
4. Os pontos serão computados com base no conjunto cavalo/cavaleiro, tanto para o
Amador como para o Jovem.
5. Um Amador ou Jovem pode apresentar mais de um cavalo, porém, os pontos conseguidos pelo competidor Amador ou Jovem, com cavalos diferentes, serão computados
separadamente.
6. Cavalo/cavaleiro (conjunto) que receber classificações entre os 10 primeiros lugares
serão premiados da seguinte forma:

► 10 pontos para o primeiro;
► 9 pontos para o segundo;
► 8 pontos para o terceiro, etc.,
► Será ainda adicionado um bônus nos pontos recebidos baseado no número de participantes de cada prova. Exemplo: primeiro lugar, com 45 ou mais participantes, deve receber
mais 9 pontos adicionais; segundo lugar deve receber mais 8 pontos, e assim por diante).
Outro exemplo: em uma prova com 25 participantes, o primeiro lugar deve receber mais 5
pontos adicionais, o segundo lugar deve receber mais 4 pontos, e assim por diante (tabela
de registro de mérito).
7. Se houver menos de 10 inscrições em uma prova, os pontos serão computados da
seguinte forma: se tiverem apenas 9 participantes, o cavalo/cavaleiro que for primeiro
colocado, receberá 9 pontos; o segundo lugar, 8 pontos; o terceiro lugar, 7 pontos, e
assim sucessivamente. Se houver apenas 7 participantes, o primeiro lugar receberá 7
pontos, o segundo lugar, 6 pontos, e assim sucessivamente.
8. O Amador ou Jovem que acumular o maior número de pontos, com o mesmo cavalo
na Classe Amador ou Jovem (excluindo as categorias de Principiantes) no Campeonato
Nacional, será declarado vencedor do Prêmio All Around - Amador ou Jovem de 2019. A
premiação será assim distribuída:
► Campeão All-Around - Amador ou Jovem – Um troféu, uma sela e uma fivela exclusivos;
► Reservado Campeão All-Around - Amador ou Jovem – Um troféu e uma fivela exclusivos.
9. Em caso de empates, o vencedor será determinado da seguinte maneira:
a) O cavalo ganhador de maior número de pontos nas provas será o vencedor.
b) O cavalo com maior número de classificações nas provas que competiu será o vencedor. Exemplo (maior número de primeiras colocações, depois maior número de segundas
colocações, e assim sucessivamente).
10. Não é necessário formalizar inscrição para Prêmio Amador ou Jovem All-Around.
► Qualquer Amador ou Jovem que se inscrever e apresentar um cavalo em pelo menos três provas no Amador ou Jovem, em dois ou mais grupos diferentes, estará automaticamente qualificado.
Exemplo: animal inscrito em Laço Dupla, Pé e Team Penning. Animal inscrito em Tambor, Baliza e Ranch Sorting. Animal inscrito em Rédeas, Working Cow Horse e Performance Halter
11. Categorias:
I - Conformação, Perfomance Halter e Western Pleasure

II - Rédeas e Working Cow Horse;
III - Três Tambores, Seis Balizas, Maneabilidade/Velocidade e Cinco Tambores;
IV - Team Penning, Ranch Sorting e Apartação;
V - Laço de Bezerro, Cabeça, Pé, Laço em Dupla, Laço Comprido, Bulldog e Vaquejada;
12. Os pontos conseguidos pelos Amadores ou Jovens na Classe Aberta não serão
computados para a competição All Around Amador ou Jovem.

PRÊMIO SUPER HORSE
EXCLUSIVO PARA A CLASSE ABERTA
1. Uma premiação especial intitulada Super Horse será oferecida ao cavalo que conseguir
o maior número de pontos no Campeonato Nacional 2019 de acordo com as condições
especificadas a seguir:
2. Para concorrer ao Prêmio Super Horse, o cavalo deve ser qualificado pelo sistema de
pontuação de cada prova que competir no Campeonato Nacional 2019, e cada ponto
será computado para esse evento.
3. Para ser elegível para concorrer ao prêmio, o cavalo deve ser inscrito e competir no
Campeonato Nacional 2019 em, no mínimo, três modalidades de dois grupos diferentes (enumerados abaixo).
4. Cavalos que receberem classificações entre os 10 primeiros lugares serão premiados
assim:
► 10 pontos para o primeiro;
► 9 pontos para o segundo;
► 8 pontos para o terceiro, etc.,
► Será ainda adicionado um bônus nos pontos recebidos, baseado no número de participantes de cada prova. Exemplo: primeiro lugar, com 45 ou mais participantes, deve
receber mais 9 pontos adicionais, segundo lugar deve receber mais 8 pontos, e assim
por diante). Outro exemplo: em uma prova com 25 participantes, o primeiro lugar deve
receber mais 5 pontos adicionais, o segundo lugar deve receber mais 4 pontos, e assim
por diante.
5. Se houver menos de 10 inscrições em uma prova, os pontos serão computados da
seguinte forma: se tiverem apenas 9 participantes, o cavalo/cavaleiro que for primeiro

colocado, receberá 9 pontos; o segundo lugar, 8 pontos; o terceiro lugar, 7 pontos, e
assim sucessivamente. Se houver apenas 7 participantes, o primeiro lugar receberá 7
pontos, o segundo lugar, 6 pontos, assim sucessivamente.
6. O cavalo qualificado que somar o maior número de pontos nas provas que foi inscrito e
competiu, será declarado o cavalo vencedor do Prêmio Super Horse de 2019, e a premiação
será da seguinte forma:
► Proprietário Super Horse – Um troféu, uma sela e uma fivela exclusiva;
► Proprietário Reservado Super Horse – Um troféu e uma fivela exclusiva.
7. Em caso de empate, o vencedor será determinado da seguinte maneira:
a) O cavalo ganhador do maior número de pontos nas provas será o vencedor.
b) O cavalo ganhador do maior número de pontos em Conformação será o vencedor.
c) O cavalo com maior número de classificações nas provas que competiu será o vencedor. Exemplo: maior número de primeiros lugares, depois maior número de segundos
lugares, e assim sucessivamente.
8. Não é necessário formalizar inscrição para o Prêmio Super Horse. Qualquer cavalo inscrito em pelo menos três provas de dois grupos diferentes será automaticamente elegível.
Exemplo: animal inscrito em Laço Dupla, Pé e Team Penning. Animal inscrito em Tambor, Baliza e Ranch Sorting. Animal inscrito em Rédeas, Working Cow Horse e Performance Halter.
9. Grupos:
I - Conformação, Perfomance Horse e Western Pleasure;
II - Rédeas e Working Cow Horse;
III - Três Tambores, Seis Balizas, Maneabilidade/Velocidade e Cinco Tambores;
IV - Team penning, Ranch sorting e Apartação;
V - Laço de Bezerro, Cabeça, Pé, Laço em Dupla, Bulldog.
10. As competições para Amadores e Jovens não contam pontos para o Super Horse.
NOTA: Qualquer cavalo que receber o Prêmio Super Horse da ABQM e posteriormente for
verificado qualquer tipo de violação às regras proibitivas da Associação, interna ou externamente, para medicamentos, drogas, dispositivo mecânico, procedimento cirúrgico ou recursos artificiais, encontrados em inspeção, exame de sangue e/ou amostra de urina, ocorrido
ou tomado (coletado) durante o evento, será desclassificado e perderá todos os prêmios e
classificações que recebeu durante o evento.

