CAVALO FUNÇÃO – EXPOINTER 2019
O Cavalo Função 2019 – Troféu Fomento é uma Copa independente do Campeonato
Domados do Pampa, que será realizado durante a Expointer 2019.
O Cavalo Função tem por objetivo destacar e premiar aquele cavalo Árabe que,
mostrando toda sua habilidade, agilidade e resistência e obtiver a maior pontuação final
no total das provas funcionais que compõe a Expointer 2019 nas seguintes categorias:

Cavalo Função Aberta
Participantes das categorias Aberta e Amador

Cavalo Função Acesso
Participantes das categorias Jovem e Cavalos Novos.

REGULAMENTO
1) As provas que compõe o Cavalo Função 2019 são:
- Cross Country
- Seis Balizas Espelhada
- Prova Feminina
- Campereada Individual
- Três Tambores
- Rédea Espelhada
* Halter Funcional (pontuação será atribuída somente pela participação, 10 pontos)

2) Para participar do Cavalo Função, o cavalo deverá estar inscrito e participar,
obrigatoriamente, de TODAS as provas que compõe o mesmo.

3) A pontuação é atribuída ao cavalo, independente de quem seja o cavaleiro.

4) Para fins de pontuação do Cavalo Função, ao término de cada prova, será feita a
classificação conforme o tempo final obtido na prova, independente de categoria.
a) Na rédea espelhada, a pontuação será atribuída pelo tempo obtido na passada
classificatória. Não vai valer a colocação obtida na fase de mata-mata.

5) A pontuação vai ser atribuída, por prova, da seguinte maneira:
1º Lugar – 20 pts
2º Lugar – 18 pts
3º Lugar – 17 pts
4º Lugar – 16 pts e assim por diante, decrescendo 1 ponto a cada colocação
subseqüente.

6) Quando houver duas inscrições com o mesmo cavalo em uma mesma modalidade, é
de responsabilidade do cavaleiro e /ou proprietário informar a inscrição válida para o
campeonato Função, através de termo informativo escrito a punho, caso o
procedimento não seja realizado a pontuação do cavalo na modalidade será de 1
ponto.

7) Após cada prova, será divulgado o ranking do Cavalo Função, que ficará disponível
na Sede da AGCA.

8) O Regulamento Geral da AGCA é válido para o Cavalo Função, no que diz respeito
à vestimentas, penalidades e disposições gerais.

9) Casos omissos serão avaliados pela Diretoria de Provas

PREMIAÇÃO

Cavalo Função Aberta
Cavalo de Ouro –R$ 450,00 + troféu + Brinde
Cavalo de Prata – R$ 350,00 + troféu + Brinde
Cavalo de Bronze – R$ 300,00 + troféu + Brinde
4º Lugar – R$ 250,00 + troféu + Brinde
5º Lugar – R$ 150,00 + troféu + Brinde

Cavalo Função Acesso
Cavalo de Ouro – troféu + Brinde
Cavalo de Prata –troféu + Brinde
Cavalo de Bronze –troféu + Brinde
4º Lugar -troféu + Brinde
5º Lugar –troféu + Brinde

