REALIZAÇÃO

Copa Belo Horizonte de Equitação de Trabalho
2019
1. Data e Local:

CHANCELA

Dia 22 de Junho - 08:00hs
ABET - Associação Brasileira de
Equitação de Trabalho

- Hípica Corumi Av. Professor Navantino Alves, 277 - Cidade Jardim
Taquaril, Belo Horizonte - MG
Fone: (31) 97163-1521
2. Organização de prova:
Núcleo Belo Horizonte de Equitação de Trabalho - ABET

3. Ambulância:

Sob responsabilidade da Organização de Prova

Programação
Data

Horário

Fase

Categoria

22/06

06:30h

Entrada de animais

-

22/06

Das 08:00h às
12:00hs

Ensino

Completa

22/06

Das 13:00h às
17:00hs

22/06

18:00hs

22/06

18:00hs

Tempo Ideal Maneabilidade e
Velocidade
Premiação Todas as
Categorias
Saída de animais

Todas
Todas
-

3. Juíza:
Thamara Honorio Messi
4. Diretores das Provas:
Bárbara Klein, Fabrício Borges e Ney Messi
5. Instalações:
Ensino: Pista de Ensino Hípica Corumi
Maneabilidade e Velocidade: Pista Principal Hípica Corumi
6. Regulamento:
Regulamento e Reprises da ABET 2019;
Para esta etapa serão utilizadas as reprises Nível I A e Nível II A.
Download: www.abetbrasil.com.br
7. Categorias:
Para a Copa Belo Horizonte de Equitação de Trabalho (Provas
Completas e Tempo Ideal) serão utilizadas as Categorias do
Regulamento ABET 2019 listadas abaixo:
Aberta Jovens Cavaleiros (Nível I)
Esta categoria é aberta para jovens de 8(oito) a 15(quinze) anos de idade (a partir de 1º
de janeiro do ano em que completam 8 anos até 31 de dezembro do ano em que
completam 15), iniciantes e simpatizantes das provas de Equitação de Trabalho. Não
serão aceitas inscrições de competidores desta categoria em outras categorias
definidas neste regulamento. Os concorrentes desta categoria não devem ter nenhuma
pontuação no Ranking atual (2019) da ABET. Os concorrentes podem permanecer nesta

categoria por até 3 temporadas. Fica estabelecido que para esta categoria será aceito
para julgamento também os andamentos (TROTE OU MARCHA) na fase de
maneabilidade. Os concorrentes desta categoria não acumulam pontos nos rankings
(Cavaleiros e Cavalos) independente da classificação obtida na temporada. Nesta
categoria não será observado para efeito de inscrições a pontuação dos animais no
Ranking atual da ABET.
O uso de colete é recomendado pela organização para competidores dessa faixa
etária, o capacete é obrigatório.
Aberta Amadores (Nível I)
Esta categoria é aberta para amadores a partir de 16 (dezesseis) anos (completados
durante o ano vigente do campeonato), proprietários e simpatizantes das provas de
Equitação de Trabalho desde que não profissionais que preparem cavalos, professores
de quaisquer modalidade equestre e domadores de equideos e que não tenham nenhum
ponto no Ranking Atual (2019) da ABET. Esta categoria não exigirá mudança de
categoria ao término dos campeonatos embora os concorrentes poderão permanecer
nesta categoria por até 3 temporadas. Fica estabelecido que para esta categoria será
aceito para julgamento também os andamentos (TROTE OU MARCHA) na fase de
maneabilidade. Os concorrentes desta categoria não acumulam pontos nos rankings
(Cavaleiros e Cavalos) independente da classificação obtida na temporada. Nesta
categoria não será observado para efeito de inscrições a pontuação dos animais no
ranking atual da ABET.
Cavalos Novos A (Nível I)
Para animais de 48 meses a 5 anos completos até o dia 1º de janeiro do ano do
campeonato em vigência; Fica estabelecido que para esta categoria será aceito para
julgamento também os andamentos (TROTE OU MARCHA) na fase de maneabilidade.

Aspirantes (Nível I)
Para competidores a partir de 16 (dezesseis) anos de idade (completados durante o ano
vigente do campeonato), que até o dia 1º de janeiro do presente ano tenham atingido um
número máximo de 10 (dez) pontos no Ranking Atual (2019) da ABET. Nesta categoria
não será observado para efeito de inscrições a pontuação dos animais no Ranking Atual
(2019) da ABET.

Preliminar (Nível II)
Para competidores e/ou cavalos que tenham atingido 11 (onze) ou mais pontos no Ranking
Atual (2019) da ABET.
Para esta categoria não serão aceitas inscrições de conjuntos (cavalo/competidor) e
de animais que já tenham qualquer participação em campeonatos anteriores de
Equitação de Trabalho nas categorias Intermediária ou Principal exceto animais
montados por cavaleiros/amazonas vindos das categorias amadoras, mirim e
aspirantes sob pena de perda de todos os pontos e títulos conquistados (no ano
vigente), bem como advertência e suspensão das competições por tempo
determinado pela organização da ABET.
A participação do conjunto na categoria Preliminar não exigirá mudança para categorias
superiores ao término do ano vigente.

PS: Conjuntos com menos de 11 (onze) pontos que se inscrevem
nesta Categoria não mais poderão retornar a Categoria Aspirantes
deste Regulamento.
7a - Armador de Percursos:
Ney Messi
7b - Obstáculos:
Núcleo Belo Horizonte de Equitação de Trabalho.
8. Premiação Copa B.H. De Equitação de Trabalho 2019

Troféu para os campeões e medalha do 1º ao 3º colocado
de cada categoria.
9. Inscrições:

"exclusivamente" pelo e-mail
andrezaarabelo@hotmail.com ou (31) 99552-1970
com Andreza e (31) 99728-8274 com Jamile a partir
As inscrições deverão ser feitas

de

03/06/2019.
O pagamento deve ser feito via depósito bancário seguindo
orientação de resposta mediante ato de inscrição junto aos contatos
acima.

IMPORTANTE:
NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES SEM O COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DAS MESMAS ANEXO AO EMAIL. DESTA FORMA, A
INSCRIÇÃO SÓ IRA PARA A LISTA DE INSCRITOS NO SITE OFICIAL DA
ABET QUANDO O PAGAMENTO FOR IDENTIFICADO E CONFIRMADO.

IMPORTANTE:
O prazo máximo para a confirmação dos pagamento das
inscrições será 14 de junho de 2019. Inscrições não pagas até esta
data não serão adicionadas na lista de inscritos e não farão parte
da etapa.
A lista definitiva de inscritos será divulgada às 20:00h DA
SEGUNDA FEIRA DA SEMANA DA COMPETIÇÃO.

Estas regras valerão para TODAS as competições oficias em
2019 evitando assim transtornos para concorrentes e organização.
Os reembolsos de Forfait só serão realizados mediante
apresentação de laudo veterinário ou médico.
Caso aconteça Forfait no dia da competição, o concorrente
deverá: Caso Veterinário - apresentar o animal ao veterinário do
evento. Caso Médico - Se apresentar ao médico de plantão
responsável pela ambulância ou médico indicado pela organização no
dia do evento.
Nestes casos, constatados os problemas, o concorrente fica
isento de apresentação dos laudos para reembolso das inscrições.
Os reembolsos (somente do valor referente a inscrição com
rateio de premiação e baias descontados) serão realizados em forma
de novas inscrições em eventos futuros organizados pelo Núcleo Belo
Horizonte de Equitação de Trabalho não havendo devolução em
espécie.
Data Limite
DIA 14 DE JUNHO - SEXTA FEIRA *(Não haverá prorrogação da
data)
Ps:. A data de término de inscrições para a temporada 2019
será sempre a última sexta feira da semana que antecede a etapa
seguindo as regras de pagamento de inscrições citadas acima.
Entendemos que, com o prazo de uma semana para a realização
do evento, algumas decisões poderão ser tomadas caso o número de
inscritos nas etapas seja superior ou inferior ao limite seguro para a
realização de uma boa competição.

ATENÇÃO PARA OS VALORES DE INSCRIÇÕES:
Na inscrição, especificar qual prova o conjunto participará (Completa
ou Tempo Ideal).
A organização não se responsabilizará por inscrições realizadas de
forma incorreta.

Valor das inscrições
PROVA COMPLETA
CATEGORIA
VALOR
ABERTA
AMADORES e
ABERTA JOVENS
CAVALEIROS
DEMAIS
CATEGORIAS

R$200,00
R$250,00

TEMPO IDEAL
CATEGORIA
VALOR
TODAS AS
CATEGORIAS

R$150,00

10.
Uniformes:
Conforme Regulamentos da ABET 2019.
11.

Estabulagem:

Reservar no ato da inscrição. O Núcleo Belo Horizonte de
Equitação de Trabalho tomará como base de reserva de baias o
que segue: Teremos disponíveis 15 baias ao custo de R$150,00
cada.
Para que todos possam ter possibilidade de reservar as baias
da competição, obedeceremos a seguinte regra: As baias serão
reservadas baseando-se na ordem de chegada das inscrições para
as provas partindo das 8:00h (não serão aceitas inscrições antes
deste horário) do dia 03 de junho (somente junto da inscrição do
conjunto).
Só serão reservadas baias com a confirmação do pagamento
tanto das baias quanto das inscrições. Ex: O interessado (X) se
inscreve com seu animal e solicita uma baia para o mesmo no
primeiro dia da abertura de inscrição. Esse nome vai
imediatamente para os sites da ABET com a data e hora da
inscrição (caso hajam dúvidas essa informação poderá ser
comprovado pelo recebimento do e-mail).

O pagamento, tanto da inscrição quanto da baia, deverá ser
realizados no prazo máximo de 48 horas da data da inscrição e o
comprovante enviado ao e-mail oficial ou contatos acima.
Confirmados os pagamentos, o conjunto ficará com o status de
confirmado no site, não confirmados os pagamentos a inscrição
será retirada da lista abrindo possibilidade para outro efetuar a
reserva. Assim que reservadas e pagas as 15 baias,
automaticamente se encerra a possibilidade de pernoite de
animais. Desta forma o interessado deverá adentrar ao recinto à
partir das 6:30 do dia da competição.
12.

Animais e Dados para emissão de GTA:

A entrada no recinto só será permitida com a apresentação de GTA
preenchido conforme determinação do EDA, exame negativo de AIE, atestado
de vacinação contra Influenza dentro da validade, EXAME DE MORMO e
ATESTADO DE SANIDADE , feito pelo Médico Veterinário ,informando não ter
ocorrido enfermidades infecto-contagiosa nos últimos 90 dias na propriedade e
COM DATA RECENTE. Os documentos aqui solicitados são indispensáveis.

OS DADOS PARA EMISSÃO DE GTA SERÃO ENVIADOS AOS
INSCRITOS NA COMPETIÇÃO COM DEVIDA ANTECEDÊNCIA.
Em caso de duvida entrar em contato com os veterinários responsáveis
pelo evento: Dra Renata Lopes - 18036 e Dr Olegário Felix 6767 E-mail: renata.cfl@hotmail.com - Fone: (31) 99916-9672

Patrocinadores da Prova

