REGULAMENTO BH CHALLENGE 2020

O “BH CHALLENGE” idealizado pela ABCCH consiste em uma
disputa em equipes composta exclusivamente por Cavalos
Novos da raça Brasileiro de Hipismo com registro no SBCCH.
• PARTICIPAÇÃO
Cada equipe deverá ser composta por cinco (05) animais disputando as provas abertas
a Cavalos Novos do XV FESTIVAL NACIONAL DO CAVALO BRASILEIRO DE HIPISMO 2020,
sendo necessariamente um (01) animal de cada uma das categorias em disputa (4, 5, 6,
7 e 8 anos hípicos), não importando a propriedade e criação.
As equipes poderão ser nominadas de acordo com escolha de seus respectivos
proprietários que poderão por exemplo usar o nome de um Haras e/ou um eventual
patrocinador.
Elas serão identificadas por coletes de cores diferentes com
obrigatoriedade do uso do logotipo do BH Challenge. A escolha de cor será livre, exibindo
a logomarca de sua escolha (limitado a 2 logos) os quais serão vestidos por seus
cavaleiros quando de suas participações nas provas selecionadas.
O mesmo cavaleiro poderá montar cavalos em todas as categorias numa mesma equipe,
além de também poder participar em mais de uma equipe sem limitação.
O patrocinador poderá usar mantas e bonés de acordo com a cor da equipe e marca
dos patrocinadores
Obs.: os coletes poderão ser fornecidos pela ABCCH, nos moldes e cores do nosso
fornecedor, caso o patrocinador queira cores específicas deverão ser providenciados
pelo mesmo.
•

CONTAGEM

A contagem de pontos para a determinação da equipe campeã se dará através da SOMA
DE PONTOS PERDIDOS. Os pontos perdidos nas participações dos cavalos de cada
categoria (4, 5, 6 7 e 8 anos) nas duas provas selecionadas serão somados e totalizados
por equipe. O menor número de pontos perdidos por equipe determinará a Equipe
campeã. Em caso de empate entre duas ou mais equipes após essa totalização, será
sagrada campeã a equipe que apresentar os melhores resultados individuais do cavalo
da categoria 8 anos, permanecendo ainda o empate, o mesmo critério deverá ser
utilizado comparando-se os resultados individuais da categoria 7 anos, e assim
sucessivamente para as categorias 6, 5 e 4 anos até a determinação da equipe campeã.
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•

TAXAS

Taxa de Inscrição da equipe: R$ 6.000,00
•

PREMIAÇÃO

Premiação: A Equipe Campeã receberá a titulo de premiação 50% do valor total
arrecadado com as taxas de inscrição das diversas equipes.
Haverá retenção de impostos de acordo com a legislação específica vigente.
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