1ª Batalha Virtual de Equitação de Trabalho



REGRAS GERAIS

*Inscrições: Poderão se inscrever para a 1ª Batalha Virtual de Equitação de Trabalho
qualquer conjunto que participe, tenha participado ou realize treinamento na modalidade
Equitação de Trabalho (para captação dos vídeos os interessados deverão seguir as normas
estabelecidas pelos órgãos de saúde federal, estadual ou municipal devido a Pandemia
Causada pelo COVID-19) seguindo as regras estabelecidas para este torneio.
*Categorias: Os competidores da 1ª Batalha Virtual de Equitação de Trabalho
(somente Fase de Maneabilidade) estarão divididos em três categorias (Jovens “de 08 a 15
anos”, Amadores e Profissionais).
As categorias tem como base o Regulamento da ABET – Associação Brasileira de
Equitação de Trabalho. Deverão se inscrever na categoria Jovens os concorrentes que
participam das Categorias Aberta Jovens Cavaleiro e Mirim, na Amadores os concorrentes
das Categorias Aberta Amadores, Amador e Amadores II, III e IV e na Profissionais todos os
competidores das demais categorias do regulamento 2020. Podem participar dos eventos
da ABET, equídeos de quaisquer raças. A idade mínima para participação é de animais
que completem 48 meses no ano de realização do campeonato. Éguas prenhes ou com
potros ao pé não serão aceitas.
*Nº de Inscritos por Categoria: Cada concorrente (Cavaleiro ou Amazona) só poderá
participar com um animal. O animal poderá participar por até três vezes da competição
desde que com Cavaleiro ou Amazona distintos. O número máximo de inscritos por
categoria será a seguinte: Jovens (8 Inscrições), Amadores (16 Inscrições) e Profissionais
(32 Inscrições).
As inscrições serão colocadas em uma lista no site da ABET e da CIA de Equitação de
Trabalho por ordem de chegada partindo do dia de abertura que será 8 de junho às 8:00.
Atingido o número máximo de inscrições por categoria, a mesma será encerrada
automaticamente. O prazo máximo para inscrições será dia 12 de junho às 18:00h. As
inscrições deverão ser feitas no e-mail: ciadeequitacaodetrabalho@gmail.com e não terão
custo.
*Croqui de Pista: Anexo a este, A ABET divulga o croqui que deverá ser montado pelo
competidor ou sua equipe. As medidas, decoração e distâncias ficarão sobresponsabilidade do competidor. A sequencia bem como a disposição dos obstáculos,
partida e chegada deverão estar conforme indicada no croqui.

*Obstáculos e tempo Máximo de Execução da Pista: Será usado para essa batalha
somente obstáculos de Nível I. No croqui aparecerão os obstáculos Redil, Bônus (somente
Uma Argola), Sineta no Final do Corredor Reto (sem recuo) e Porteira Modelo Corda (sem
fechamento).
A pista e toda a composição do vídeo deverá se enquadrar dentro de um tempo
máximo de 120 segundos (dois Minutos). Vídeos com tempo acima do estabelecido serão
descartados. PS: Poderão ser utilizados obstáculos de treino tais como Redil montado com
Fardos de Feno, Tambor como suporte de Argola, Sineta colocada em Baliza ou até um
Copo colocado num suporte onde o mesmo pode ser levantado simulando o toque do sino
(para quem não tem sineta) Etc. As medidas devem ser respeitadas conforme
Regulamento ABET 2020.
*Uniformes: Os uniformes deverão estar de acordo com o que rege o Regulamento
de Equitação de Trabalho da ABET 2020.
*As Apresentações: Os competidores poderão se apresentar: Jovens e Amadores –
ao trote/marcha ou galope entre os obstáculos com as devidas transições de entrada e
saída dos obstáculos. Profissionais deverão obrigatoriamente se apresentar ao Galope
entre os obstáculos com as devidas Transições de entrada e Saída dos mesmos. Será
liberado a qualquer conjunto de qualquer categoria se apresentar usando somente uma
das mãos nas rédeas e realizar Redil, Entrada no Corredor ou Bônus a Galope.
*Captação de Imagem: Os vídeos para as Batalhas deverão ser captados com a
câmera ou o celular na posição (Horizontal), sem cortes e sem edição. Os competidores
poderão (dentro do Limite do Tempo máximo estipulado (120 segundos) e por sua inteira
responsabilidade) colocar uma abertura no vídeo constando o nome, animal e entidade
que representa. Importante: O conjunto deve SEMPRE estar aparecendo inteiro no vídeo.
Não utilizar recurso de Zoom (aproximação de imagem). A filmagem pode ser realizada
dentro ou fora da pista. Vídeos que não respeitem as características listadas acima serão
descartados.
*Envio dos Vídeos: Os vídeos dos inscritos terão prazo de 5 (cinco) dias para envio a
ABET. O envio poderá ser feito via e-mail (ciadeequitacaodetrabalho@gmail.com) ou
WhatsApp (neste caso solicitar o telefone por e-mail ou em contato direto com o
Presidente da Associação. O Prazo para entrega dos vídeos será de 14 à 18 de junho.
*Sorteio das Batalhas: O sorteio das Batalhas será realizado ao Vivo em uma Live no
Instagram da ABET (ABET Brasil ET Oficial) no dia 19 de junho com horário a confirmar.
*Programa das Batalhas: O Programa das Batalhas (com data das postagens) será
informado no dia do sorteio.

*Sistema de Julgamento: As Batalhas acontecerão sempre no Instagram Oficial da
ABET da seguinte forma: Os vídeos dos Competidores serão postados no Feed do
Instagram e a Votação da Batalha no Story. Os mesmos permanecerão por 24 Horas no ar.
O julgamento será através de voto popular. No Final das 24 Horas, o próprio aplicativo
encerra a votação e divulga o resultado que será “printado” e postado na página da ABET
do Facebook. O conjunto vencedor da Batalha avança de fase conforme tabela que será
divulgada no dia do sorteio. Propagandas e divulgações das Batalhas serão Liberadas.
Caberá aos competidores divulgar a data de sua postagem e de suas batalhas para que
seus seguidores votem em suas apresentações. *A ABET sugere que as apresentações
sejam feitas da melhor forma possível para agradar e conseguir mais votos no caso dos
visitantes do perfil que não fazem parte da lista de amizades do competidor.
*Postagens das Batalhas: Todas as Batalhas serão postadas entre 9:00 e 10:00 do dia
que será indicado no Programa de Batalhas. Os resultados das Batalhas Também serão
divulgados diariamente na página oficial da ABET no Facebook.
*Premiações: Medalhas do primeiro ao terceiro colocado para as três categorias.
*Ocorrência de número de inscritos que não coincida com múltiplo de 8 (oito) que é
ideal para o fechamento das chaves: Sempre que ocorrer de uma batalha iniciar com três
competidores, A ABET realizará sorteio ao vivo para que um dos candidatos a vaga passe
diretamente para a fase seguinte. Neste caso serão retirados dois números e o que
permanecer no “globo” do sorteio é o que passará de fase. Os números para qualquer
sorteio serão sempre os mesmos da ordem inicial de Inscrições que permanecerá
publicado nos sites da ABET e CIA até o final da competição.
IMPORTANTE: Dados informados no ato da inscrição: Os dados informados no ato
da inscrição com relação às adequações dos competidores conforme as Categorias
Expostas acima é de responsabilidade do inscrito. Qualquer denúncia de inscrição
fraudulenta será avaliada por uma comissão da ABET e, se confirmado a fraude, o conjunto
será desclassificado imediatamente.

