Circular 02/2018

CAMPEONATO DOMADOS DO PAMPA 2018
2ª ETAPA – FENASUL
1. INFORMAÇÕES GERAIS
* DATA: 19 e 20 de maio de 2018
* LOCAL: Parque de Exposições Assis Brasil – Esteio/RS
* DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS: GTA, Exame de Anemia Infecciosa Equina, Exame
negativo de Mormo, Atestado de vacinação contra Influenza Equina ou Atestado Sanitário
assinado por médico veterinário comprovando a não ocorrência clínica da doença nos
animais nos últimos 30 dias,
** A Inspetoria Veterinária estará atuando no local, fazendo a entrada e saída dos
animais.
*** Lembrando que é importante que os animais estejam livres de qualquer patologia
de pele, bem como de parasitas externos, sob o risco de ter sua entrada proibida no
Parque.
IMPORTANTE: Os animais deverão entrar no Parque impreterivelmente até a meia noite
do dia 18/05, sexta feira.

2. MODALIDADES
As modalidades que irão compor a II etapa do Campeonato Domados do Pampa serão:
• Cross Country( Percurso novo)
• Seis Balizas Espelhada
• Prova Campeira
• Três Tambores - somente para Categorias Jovens e Cavalos Novos
Atenção:
Confira os croquis e regulamentos de cada prova
e do Campeonato Domados do Pampa 2018

3. CATEGORIAS
A) CATEGORIA ABERTA: aberta a todos os cavalos e cavaleiros com idade mínima de 15
anos completos (tendo como data base a data de início do campeonato). Peso mínimo
75Kg.
B) CATEGORIA AMADOR: todos os competidores não profissionais com idade mínima de
15 anos completos (tendo como data base a data de início do campeonato). Não é
considerado Amador qualquer pessoa que tenha julgado, apresentado, treinado, ensinado
ou assistido, direta ou indiretamente, o treinamento de um cavalo (de qualquer raça) visando
remuneração ou qualquer compensação financeira, funcionários de Haras, cavalariços,
domadores ou professores. Qualquer juiz ou treinador são inelegíveis para a categoria.

C) CATEGORIA JOVEM: cavaleiro ou amazona com idade até 14 anos completos (tendo
como data base a data de início do campeonato). Obrigatória a apresentação de documento
comprobatório. Os cavaleiros desta categoria, com 14 anos completos na data do início do
Campeonato, mediante autorização dos pais, poderão, de forma opcional, ingressar nas
categorias Aberta e/ou Amador, desde que respeitadas as exigências de cada categoria.
D) CATEGORIA CAVALOS NOVOS: todo CAVALO inédito/iniciante em provas funcionais,
com idade mínima de 3 anos. O cavalo poderá participar da categoria Cavalos Novos
apenas no seu primeiro ano de competições. A partir do segundo ano, o cavalo está inapto
a competir na categoria Cavalos Novos. Com exceção da Categoria Infantil, os cavaleiros
das demais categorias poderão participar na Cavalos Novos, desde que sua montaria se
enquadre nas condições.
E) CATEGORIA MEIO SANGUE: exclusivo para equinos Anglo Árabe e Cruza Árabe,
inscritos no SBBrCA (Stud Book Brasileiro do Cavalo Árabe) ou de outro país, desde que
reconhecido pela ABCCA (Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Árabe), de
qualquer sexo, reprodutores ou não, com idade mínima de três (3) anos na data de sua
apresentação.
Parágrafo Primeiro – O mesmo cavalo não poderá correr com dois cavaleiros diferentes na
mesma categoria, exceto na categoria jovem.
Parágrafo segundo – O mesmo cavalo poderá correr, no máximo, duas categorias
diferentes.
Parágrafo terceiro – O mesmo CONJUNTO poderá correr somente uma categoria, exceto
quando o cavalo se enquadrar na categoria Cavalos Novos.
Parágrafo quarto – O conjunto não poderá trocar de categoria no decorrer do Campeonato.
** Haverá pesagem , portanto o peso extra é de responsabilidade do cavaleiro ou
amazonas.

4. INSCRIÇÕES
** Sócios da AGCA em dia com a sua anuidade terão 50% de desconto!!!
Categoria Aberta:
Cross Country..............................................................R$ 240,00
Prova Campeira...........................................................R$ 240,00
Seis balizas Espelhada................................................R$ 240,00
Categoria Amador:
Cross Country..............................................................R$ 200,00
Prova Campeira...........................................................R$ 200,00
Seis balizas Espelhada................................................R$ 200,00
Categoria Jovem:
Cross Country..............................................................R$ 120,00
Prova Campeira...........................................................R$ 120,00
Seis balizas Espelhada................................................R$ 120,00
Três Tambores.............................................................R$ 120,00

Categoria Cavalos Novos:
Cross Country..............................................................R$ 200,00
Prova Campeira...........................................................R$ 200,00
Seis balizas Espelhada................................................R$ 200,00
Três Tambores.............................................................R$ 200,00
Categoria Meio Sangue:
Cross Country..............................................................R$ 200,00
Prova Campeira...........................................................R$ 200,00
Seis balizas Espelhada................................................R$ 200,00

- O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO NO ATO DA INSCRIÇÃO. NÃO SERÃO
RECEBIDAS INSCRIÇÕES SEM PAGAMENTO.
- AS INSCRIÇÕES SERÃO RECEBIDAS ATÉ UMA HORA ANTES DO INÍCIO DE CADA
PROVA.

4. PREMIAÇÃO
Categoria Aberta
Premiação será para os melhores conjuntos da etapa ( somatório da pontuação de todas
provas da categoria)
1º lugar: R$ 1.000,00 + troféu
2º lugar: R$ 600,00 + troféu
3º lugar: R$ 400,00 + troféu
Categoria Acesso
Premiação será para os melhores conjuntos da etapa ( somatório da pontuação de todas
provas da categoria)
1º lugar: R$ 500,00 + troféu
2º lugar: R$ 300,00 + troféu
3º lugar: R$ 200,00 + troféu
Categorias Cavalos Novos
Premiação será para os melhores conjuntos da etapa ( somatório da pontuação de todas
provas da categoria)
1º lugar: R$ 300,00 + troféu
2º lugar: R$ 200,00 + troféu
3º lugar: R$ 100,00 + troféu

Categoria Jovem
1º lugar: troféu + Brindes
2º lugar: troféu + Brindes
3º lugar: troféu + Brindes

Categoria Meio Sangue
Premiação será para os melhores conjuntos da etapa ( somatório da pontuação de todas
provas da categoria)
1º lugar: troféu + Dinheiro proporcional ao arrecadado
2º lugar: troféu + Dinheiro proporcional ao arrecadado
3º lugar: troféu + Dinheiro proporcional ao arrecadado
50 % do arrecadado será revertido para premiação

. PROGRAMAÇÃO
Sábado, 19 de maio
10:30h - Cross Country ( Cat. Aberta , Amador, Jovem, Cavalos Novos e Meio Sangue)
14:30h - Seis balizas Espelhada ( Cat. Aberta , Amador, Jovem , Cavalos Novos e Meio
Sangue)
19:00h - Posse da nova Diretoria
20:00h - Festa Cavalo Árabe Jovem :
Ingressos Antecipados R$15,00
Ingressos na hora R$ 20,00
Ingresso Sócio R$ 10,00
Informações: Julia Sebastião 995601264 / Vitor Bernardo 998609010 / Mateus Camargo
997852094
Raquel Jacovas 981320635 / Giulia Loge
Domingo, 20 de maio
10:30h -Três Tambores( Cat. Cavalos Novos , Jovem)
14:30h - Prova Campeira( Cat. Aberta , Amador, Jovem , Cavalos Novos e Meio Sangue)

Dúvidas pelo email agca@agca.com.br
Atenciosamente,
Luciano Sonego
Diretor de Provas
Associação Gaúcha do Cavalo Árabe

