REGRAS NCBQM
NCBQM
O Núcleo Castelo Branco do Cavalo Quarto de Milha é homologado e pontuado pela ABQM, e por se tratar de
um Núcleo oﬁcial da ABQM, a par cipação é exclusiva de animais da raça Quarto de Milha.
A Comissão Organizadora se reserva o direit o de solicitar homologação para pontuação do conjunto nas
Categorias de forma individual, podendo ser alterada a cada Etapa.
Para efeito de pontuação junto a ABQM, o compe dor deverá conhecer e seguir o Regulamento Geral de
Compe ções da ABQM e assumir total responsabilidade pelas informações fornecidas e incluídas no
Sistema R4 de Gerenciamento de Provas, sendo assim, o NCBQM e a R4 se eximem de qualquer
responsabilidade quanto às informações, dados e a pontuação ﬁnal junto a ABQM.

PROVA
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

Regulamentos u lizados: ABQM/NCBQM
Modalidade: 3 Tambores
Só é permi da a par cipação de animais Quarto de Milha registrados na ABQM.
O intervalo de tempo entre os Ds é de 0,500s e 0,500s (com exceção do GP GKF que é de 0,300s e
0,300s), ex:
1º COLOCADO DE 1D (mtc)= 17:000s; 1ºCOLOCADO DE 2D = 17:501s; 1ºCOLOCADO DE 3D 18:001s.
PORTANTO O FECHAMENTO DA DIVISÃO SE DARÁ EM 0,500s E 0,500s.
As idades das categorias seguirão o ano hípico ABQM.
Abertura oﬁcial do Recinto e entrada de animais a par r de quarta feira da semana da Prova às
12:00h do horário de Brasília.
A pista ﬁcará aberta para treinamento na quarta feira da semana da Prova até as 0:00h e nos
demais dias a critério da Organização dependendo do horário de término das compe ções.
A Prova terá uma passada por conjunto em cada Categoria Exceto Test Horse e GP GKF.
Um animal só poderá ser montado por 1 cavaleiro por categoria.
Cavaleiros e Amazonas deverão portar documento de iden dade para comprovações quando
necessário.
Será obrigatório o uso de capacete para compe dores até 11 anos e aconselhável para os demais.
Para os compe dores cujo regulamento não exija o uso de capacete, será obrigatório o uso de
boné ou chapéu.
Será obrigatório o uso de bota ou bo na e de camisa com gola, de manga comprida, aboto ada e
por dentro da calça.
O Juiz a seu critério poderá exigir a pesagem do Cavaleiro/Amazona a qualquer momento da Prova.
O conjunto será chamado no máximo 3 vezes em pista, caso não se apresente será eliminado sem
direito a devolução do valor pago, a tulo de inscrição e reserva de baias.
Após a pista ser liberada o Cavaleiro terá 1min para largar sobre pena de desclassiﬁcação.
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O treinador ou responsável poderá entrar em pista para auxiliar o Cavaleiro nas Categorias Kids,
Jovem A e Jovem A Principiante. Na Jovem A e Jovem A Principiante ele não poderá auxiliar ou
alertar o cavalo no momento da par da.
O que o Juiz interpretar como maus tratos, sangramento, a tude an despor va, dentro ou fora da
pista, poderá causar a desclassiﬁcação do conjunto.
O Compe dor poderá ser alterado até 1h antes do inicio da categoria
O animal poderá ser alterado até 1 dia antes da categoria em que for par cipar, desde que a ordem
de entrada não tenha sido impressa e divulgada.

INSCRIÇÕES
· As inscrições para as categorias do NCBQM se encerram 3 (categorias) categorias antes de seu
início, com exceção do Test Horse e GP GKF, que serão sorteadas e divulgadas 1 dia antes após as
20h. O Test Horse porém aceita inscrições até o término da categoria, indo o conjunto para o ﬁnal
da ordem.
· Os pagamentos com desconto se encerram quarta feira da semana da Prova às 23:59h do horário
de Brasília.
· É obrigatório o envio dos comprovantes de pagamento junto ao CPF do tular da conta no Sistema
R4 por e-mail para regina@r4publicidade.com.br.
· As baixas são realizadas em até 2 dias uteis após o recebimento dos comprovantes, se após este
prazo seu status con nuar como pendente no Sistema R4, entre em contato através do fone: 15
3281-2753.
· O usuário deverá portar seus comprovantes de depósito nos dias de Prova para consulta e
apresentação na secretaria caso necessário.
· Inscrições realizadas e não canceladas até quarta feira da semana da Prova às 18:00h do horário de
Brasília, serão cobradas/e ou não res tuídas independente do comparecimento do conjunto.
· Inscrições ou informações incorretas que sejam de Modalidade, Categorias (idade hípica do animal
ou compe dor), valores, fornecidas antes, durante ou após a compe ção ou fora dela, são d e
inteira responsabilidade do usuário do Sistema R4, proprietário, seu representante legal, treinador
ou do compe dor.
· A Organização ﬁca isenta ao aceitar inscrições ou informações inadequadas passadas pelo usuário
do Sistema, que é o único responsável por fornecê-las, ﬁcando o compe dor sujeito a perda ou
cancelamento de suas eventuais inscrições, premiações e ou pontuações, sem direito a res tuição
de qualquer valor.
RESERVAS DE BAIA
· As reservas de baias se encerram na segunda feira da semana da Prova às 23:59h ou até que
esgotem as úl mas unidades.
· As baias só serão liberadas se es verem pagas e baixadas no Sistema da R4, portanto enviem seus
comprovantes de depósito com antecedência para regina@r4publicidade.com.br
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As baixas são realizadas em até 2 dias uteis após o recebimento dos comprovantes, se após este
prazo seu status con nuar como pendente no Sistema R4, entre em contato através do fone: 15
3281-2753.
O usuário deverá portar seus comprovantes de depósito nos dias de Prova para consulta e
apresentação na secretaria caso necessário.
Baias reservadas e não canceladas até segunda feira da semana da Prova às 23:59h do horário de
Brasília serão cobradas, independente do comparecimento do animal ou duplicidade na hora da
reserva.
Baia reservada é baia paga.
Não é permi do montar piquetes.

CONTA PARA DEPÓSITO DE INSCRIÇÕES, BAIAS E PIQUETES
· Banco do Itaú
· Núcleo Castelo Branco Quarto de Milha
· Agência: 0350
· Conta Corrente: 16.599-9
· CNPJ: 26.147.601/0001-15
PONTUAÇÃO DO CAMPEONATO
A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO É POR CONJUNTO E OS CONJUNTOS SERÃO PONTUADOS PELA SUA
MELHOR COLOCAÇÃO NAS CATEGORIAS.
CATEGORIAS VÁLIDAS PARA O CAMPEONATO: Castrados, Cavalo Iniciante, Aberta Jr, Aberta Sr, Aberta
Light, GP ABQM, Amador, Amador Light, Amador Principiante, Máster, Feminina, Jovem A, Jovem B, Jovem
C, Jovem A Principiante, Jovem B Principiante e Jovem C Principiante.
A PONTUAÇÃO DO CAMPEONATO NÃO SERÁ COMPUTADA NO FORMATO DE DIVISÕES E SIM NO FORMATO
DE CLASSIFICAÇAO CORRIDA (CLASSIFICAÇÃO GERAL):
• 1º LUGAR ⇨ 50 PONTOS
• 2º LUGAR ⇨ 45 PONTOS
• 3º LUGAR ⇨ 41 PONTOS
• 4º LUGAR ⇨ 38 PONTOS
• 5º LUGAR ⇨ 35 PONTOS
• 6º LUGAR ⇨ 32 PONTOS
• 7º LUGAR ⇨ 30 PONTOS
• 8º LUGAR ⇨ 28 PONTOS
• 9º LUGAR ⇨ 26 PONTOS
• 10º LUGAR ⇨ 24 PONTOS
• 11º LUGAR ⇨ 22 PONTOS
• 12º LUGAR ⇨ 20 PONTOS
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13º LUGAR ⇨ 18 PONTOS
14º LUGAR ⇨ 16 PONTOS
15º LUGAR ⇨ 14 PONTOS
16º LUGAR ⇨ 12 PONTOS
17º LUGAR ⇨ 10 PONTOS
18º LUGAR ⇨ 8 PONTOS
19º LUGAR ⇨ 6 PONTOS
20º LUGAR ⇨ 4 PONTOS
E 3 PONTOS PARA OS DEMAIS PART PARTICIPANTES.
SAT = 1 PONTO.
A premiação será entregue na 1ª Etapa do próximo Campeonato.
Os compe dores vencedores também receberão um comunicado por e-mail.

Observações:
· Não haverá empate para efeito do Campeonato. Os critérios para o desempate serão os s eguintes:
1º - ASSIDUIDADE/FREQÜÊNCIA;
2º - MELHORES COLOCAÇÕES;
3º - MELHOR TEMPO OBTIDO
4º - SORTEIO.
CLASSIFICAÇÃO PARA A COPA DOS CAMPEÕES ABQM
Classiﬁcam-se para a Copa dos Campeões da ABQM os 10 melhores conjuntos do NCBQM, nas Categorias
homologadas pela Associação.
DISCIPLINA
Serão considerados atos e infrações disciplinares:
· Qualquer a tude e/ou comportamento an despor vo;
· Comportamento perturbador da ordem que possa afetar a segurança, compe
andamento do Evento;
· Infringir Regras e Regulamentos;
· Incitar compe dores ou público em geral;
· Cometer maus tratos a animais em qualquer parte do Recinto do Evento;
· Proferir gestos e/ou palavrões e/ou ofensas;
· Pra car agressões e/ou provocações;
· Denegrir a imagem dos organizadores e dos realizadores do Evento;
· Consumo ou porte de entorpecentes em qualquer parte do Recinto;

vidade, ou o bom
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LIMITE DE PARTICIPAÇÃO DE UM MESMO CAVALEIRO POR CATEGORIA
· Nas Classes Abertas da modalidade de 3 Tambores o compe dor 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.
Ø Categorias inclusas nesta Regra (5 animais machos ou fêmeas e + 5 puros castrados): GP
ABQM, Aberta Jr., Aberta Sr ., Ab. Light, Feminina, Potro Futuro e Cavalo Iniciante.
·

Nas Classes Amadores da modalidade de 3 Tambores o compe dor poderá montar até 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.
Ø Categorias inclusas nesta Regra (3 animais machos ou fêmeas e + 3 puros castrados): Jovens
A, B e C, Jovens A, B e C Principiantes, Amador, Amador Light, Amador Principiante, Máster e
Potro Futuro Amador.

·

Na Categoria Castrados da modalidade de 3 Tambores o compe dor poderá montar até 6 (seis)
animais Puros Castrados.

TODAS AS CATEGORIAS SEGUEM O REGULAMENTO DA ABQM (Associação Brasileira de Criadores de
Cavalo Quarto de Milha) E DO NCBQM.
O COMPETIDOR TEM POR OBRIGAÇÃO CONHECÊ-LO, RESPEITA-LO E TER A CONCIÊNCIA QUE A PARTIR
DO MOMENTO EM QUE CONCRETIZOU SUA INSCRIÇÃO NA PROVA ATRAVÉS DO SISTEMA R4, ESTÁ DE
ACORDO COM AS REGRAS E SUJEITO AS PUNIÇÕES ESTABELECIDAS.
EM CASO DE DÚVIDAS E PARA ACESSAR O REGULAMENTO COMPLETO CONSULTE A ABQM:
www.abqm.com.br.
ABAIXO UM RESUMO COM REGRAS IMPORTANTES DAS CATEGORIAS:
IDADE DAS CATEGORIAS
· Kids: 0 a 08 anos
· Jovem A: 0 a 11 anos
· Jovem B: 12 a 14 anos
· Jovem C: 15 a 18 anos
· Amador: 19 anos ou mais
· Amador Máster: 40 anos ou mais
· As categorias Abertas podem par cipar compe dores com 9 anos ou mais.
TEST HORSE
· Categoria para compe dores acima de 9 anos.
· É permi do até 5 inscrições por conjunto na 5ª feira e 1 inscrição por conjunto no sábado.
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Enquanto a Categoria es ver correndo serão aceitas inscrições, sendo o compe dor jogado para o
ﬁnal da ordem de entrada independente de sua posição já divulgada após o sorteio.

GP ABQM (ANTIGA EXIBIÇÃO)
· Categoria para compe dores acima de 9 anos.
· Peso mínimo para qualquer cavaleiro ou amazona será de 75kg com equipamento.
GP GKF (Tira Teima)
· Categoria para compe dores acima de 9 anos.
· Permi do até 3 passadas.
· Não a limite de animais por compe dor.
· Para efeito de classiﬁcação só é valido o melhor tempo do conjunto.
· Peso livre.
CAVALO INICIANTE GERAÇÃO 201 3
· Categoria para compe dores acima de 9 anos
· Somente animais da geração 2013 nascidos de 01/07/2013 á 30/06/2014.
· Obrigatório que os animais estejam chipados ou que seja apresentado o Registro original ou cópia
frente e verso do documento na inspeção veterinária.
· O animal que não passar pela inspeção veterinária não poderá compe r.
· Em caso de Sob Judice (exceção a critério da Organização) o compe dor terá até sábad o da semana
do Evento às 17:00h para apresentar o documento original do animal ou cópia frente verso para a
veterinária responsável, passando este prazo o conjunto não receberá sua premiação e pontuação.
· Peso mínimo para qualquer cavaleiro ou amazona será de 75kg com equipamento.
PUROS CASTRADOS
· Categoria para compe dores acima de 9 anos
· Só serão pontuados os animais que verem a castração registrada no cer ﬁcado junto ao Stud Book
da ABQM. Para consultas acesse o Site www.abqm.com.br.
· Só poderão par cipar animais puros castrados ABQM.
· Peso mínimo para qualquer cavaleiro ou amazona será de 75kg com equipamento
ABERTA JR.
· Categoria para compe dores acima de 9 anos.
· Categoria para animais nascidos a par r de 01/07/2011.
· Peso mínimo para qualquer cavaleiro ou amazona será de 75kg com equipamento.
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ABERTA SR.
· Categoria para compe dores acima de 9 anos.
· Categoria para animais nascidos antes de 01/07/2011.
· Peso mínimo para qualquer cavaleiro ou amazona será de 75kg com equipamento.
ABERTA LIGHT
· Categoria para compe dores acima de 9 anos.
· Categoria para compe dores que tenham menos de 100pts junto à ABQM. Para consultas acesse o
Site h p://abqm.homeip.net/intranet/cavaleiros/cavaleiros.asp.
· Categoria exclusiva para Treinadores, não é permi do à par cipação de Amadores.
· Peso mínimo para qualquer cavaleiro ou amazona será de 75kg com equipamento.
AMADOR
· Categoria para compe dores com 19 anos ou mais.
· Exclusiva para não proﬁssionais.
· Peso mínimo para qualquer cavaleiro ou amazona será de 75kg com equipamento.
· Obrigatório ser proprietário do animal ou que ele seja de algum parente direto.
AMADOR LIGHT
· Categoria para compe dores com 19 anos ou mais.
· Exclusiva para não proﬁssionais.
· Peso mínimo para qualquer cavaleiro ou amazona será de 75kg com equipamento.
· Obrigatório ser proprietário do animal ou que ele seja de algum parente direto.
· Categoria para compe dores que tenham menos de 100pts junto à ABQM. Para consultas acesse o
Site www.abqm.com.br.
AMADOR PRINCIPIANTE
· Categoria para compe dores com 19 anos ou mais
· Exclusiva para não proﬁssionais.
· Peso mínimo para qualquer cavaleiro ou amazona será de 75kg com equipamento.
· Categoria para compe dores que tenham menos de 15pts junto à ABQM. Para consultas acesse o
Site www.abqm.com.br.
· Os compe dores podem montar animais de terceiros.
· Os animais inscritos nas Categorias Principiantes não são pontuados.
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MÁSTER
· Categoria para compe dores com 40 anos ou mais.
· Exclusiva para não proﬁssionais.
· Peso mínimo para qualquer cavaleiro ou amazona será de 75kg com equipamento.
· Obrigatório ser proprietário do animal ou que ele seja de algum parente direto.
FEMININA
· Categoria para compe dores acima de 9 anos.
· Peso mínimo para qualquer amazona será de 65kg com equipamento.
KIDS
·
·
·
·
·

Categoria para compe dores com idade de 0 a 8 anos.
Exclusiva para não proﬁssionais.
É permi do compe r com cavalo de terceiros.
É obrigatório o uso de capacete.
É permi do que o proﬁssional conduza o conjunto pelo percurso.

JOVEM A
· Categoria para compe dores com idade de 0 a 11 anos.
· Exclusiva para não proﬁssionais.
· Obrigatório ser proprietário do animal ou que ele seja de algum parente direto.
· É obrigatório o uso de capacete.
· É permi do que o proﬁssional conduza o conjunto para dentro da Pista, desde que ele não interﬁra
no momento da largada do animal.
JOVEM B
· Categoria para compe dores com idade de 12 a 14 anos
· Exclusiva para não proﬁssionais
· Obrigatório ser proprietário do animal ou que ele seja de algum parente direto.
JOVEM C ABQM
· Categoria para compe dores com idade de 15 a 18 anos
· Exclusiva para não proﬁssionais
· Obrigatório ser proprietário do animal ou que ele seja de algum parente direto.
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JOVENS A, B E C PRINCIPIANTES
· Seguem as idades das Jovens A, B e C.
· Exclusiva para não proﬁssionais.
· Categoria para compe dores que tenham menos de 15pts junto à ABQM. Para consultas acesse o
Site www.abqm.com.br.
· Os compe dores podem montar animais de terceiros.
· Os animais inscritos nas Categorias Principiantes não são pontuados.
MONTAR GARANHÕES
Só é permi do montar garanhões nas Categorias homologadas pela ABQM, os compe dores que tenham
completado 14 anos ou mais, independente da categoria e do ano hípico.
EMPATE
· Em caso de empate, será somada a premiação da colocação mais a subseqüente e dividida entre os
compe dores. Conﬁra no exemplo abaixo:
Ø 1º - 17:050s
Ø 2º - 17:120s
Ø 3º - 17:120s – Não haverá um novo premiado, pois sua premiação será u lizada para divisão do
empate.
ü Obs: Devido ao empate na 2ª colocação, as premiações do 2º e 3º serão somadas e divididas
igualmente entre eles.
ü Se o empate ocorrer na 1ª colocação, o procedimento quanto à premiação será o mesmo,
porém os compe dores deverão voltar em pista para disputar o tulo de campeão ou
decidirem entre si da forma que acharem melhor.
ü Se o empate ocorrer na 3ª ou úl ma colocação, o premio será dividido e não dobrado ou
somado com outros valores.
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
GTA ELETRÔNICA – ESTADO DE SÃO PAULO
· A par r de 27/04/2015 passou a ser obrigatória a emissão de GTA eletrônico para todo o esta do de
São Paulo. No intuito de evitar constrangimentos e desgastes, ﬁquem atentos as seguintes
questões:
· 1 – MANTÉM-SE A OBRIGATORIEDADE DE PORTAR E APRESENTAR: EXAMES DE ANEMIA E MORMO
VALIDOS ATÉ O FINAL DO EVENTO.
· 2 – MANTÉM-SE A OBRIGATORIEDADE DE PORTAR E APRESENTAR: ATESTADO DE SANIDADE
(EMITIDO PARA O TRÂNSITO EM QUESTÃO) E DE VACINA (VALIDADE DE 360 DIAS).
· 3 – MANTÉM-SE A OBRIGATORIEDADE DE PORTAR E APRESENTAR: GTA PREENCHIDA
CORRETAMENTE.
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EXAMES OBRIGATÓRIOS:
· Providenciar a DECLARAÇÃO DE SAÚDE com no máximo 5 dias da data do evento, que o(s)
animal(is) não possui(em) sintomas de doenças infecto contagiosas emi do para o evento ( o
mesmo deve estar assinado, datado e carimbado por veterinário);
· Atestado de vacina (ou carteira de vacinação) com no máximo de 360 dias da vacina,
contra INFLUENZA EQUINA, contendo número de par da, lote, fabricante e data da vacinação
assinada e carimbada pelo médico veterinário responsável pelo animal; "Aqueles GTA´s onde não
es verem descritos no campo 15 ou 17 as vacinações e atestado de sanidade, os mesmos serão
RETIDOS a ﬁm de comprovar a veracidade aos órgãos oﬁciais conforme determina a lei em vigor"
· Realização do Exame de ANEMIA INFECCIOSA EQUINA, nega vo e na validade (60 dias da data de
coleta); LEMBRANDO QUE O EXAME DEVERÁ ESTAR VALIDO ATÉ A DATA DO FINAL DO EVENTO .
· Realização do Exame de MORMO, nega vo e na validade (60 dias da data de coleta); LEMBRANDO
QUE O EXAME DEVERÁ ESTAR VÁLIDO ATÉ A DATA DO FINAL DO EVENTO .
· A entrega da GTA (Guia de Transito Animal) juntamente com a declaração de s aúde, atestado de
vacina contra Inﬂuenza, exame de MORMO e o AIE no ato da entrada do animal no Recinto do
evento.
· Dados para emissão de GTA:
Ø Evento: X (Nº da Etapa) Etapa de Três Tambores do NCBQM
Ø Município: Quadra/SP
Ø CNPJ: 10.904.218/0001-24
Ø Nome: FB Produções & Eventos Ltda.
Ø Estabelecimento: Haras GKF
Ø Código do estabelecimento: 35416530403
Ø Finalidade: Aglomeração sem ﬁnalidade comercial
·
·

Não será permi da a entrada de animais sem um dos 5 documentos***
Em caso de duvida entrar em contato com Dr. Helio Itapema, Médico Veterinário responsável pelo
Evento: 011 94020-2080 / clinicaitapema@gmail.com.

O NCBQM, a R4 e o Haras GKF não se responsabilizam e estão isentos de qualquer po de acidente que
venha a ocorrer dentro ou fora do Recinto com animais, compe dores, pessoas ou bens materiais.
Desde já todos os compe dores assumem o conhecimento total sobre Regras e Regulamentos u lizados
nesta Prova, portanto nenhum compe dor poderá alegar desconhecimento ou falta de entendimento
sobre Regras e Regulamentos de Prova e Compe ção, assim como, de condutas pessoais e despor vas.
INFORMAÇÕES: www.r4eventos.com.br – R4 Publicidade (15) 3281-2753 / 9 9811-7343 / 7834-7870.
FONTES: ABQM, R4 e NCBQM.
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