FESTIVAL NACIONAL DO BH TERÁ PROVA POR EQUIPES.
PARTICIPE!

Durante o XVI Festival Nacional do Cavalo Brasileiro de Hipismo, em
novembro no Clube Hípico de Santo Amaro, a ABCCH promoverá uma
prova especial denominada “Copa das Equipes” num formato diferenciado,
onde cada equipe será formada por 5 conjuntos com atletas participando das
alturas de 0,60m, 0,80m, 1,00m, 1,10m e 1,30m.
Essas equipes poderão ser “patrocinadas” por Haras/ Marcas/ Empresas, que
darão nome ao time, sendo liberado o uso de mantas e uniformes
personalizados.
O número de equipes está limitado pelo comitê organizador a 40, ou seja,
cada uma das provas que compõe a série da Copa das Equipes, terá dessa
forma 40 concorrentes.
As provas acontecerão no decorrer do sábado, dia 13/11, e obedecerão às
seguintes ordens: 0,60m / 0,80m / 1,00m / 1,10m / 1,30m
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O OBJETIVO
Em um único dia realizar uma competição entre equipes durante o FESTIVAL NACIONAL
DO CAVALO BRASILEIRO DE HIPISMO, formadas por cavaleiros e amazonas desde a
categoria escola até a de alto rendimento.
Integralização entre os participantes.
Oportunidade de iniciantes no esporte estarem ao lado de seus ídolos, criando assim
um estímulo para a continuidade no esporte;
Troca das informações técnicas nos percursos e desenvolvimento do conceito de
trabalho em equipe, estão entre os inúmeros benefícios deste formato.
O FORMATO
A equipe será formada por 5 conjuntos e 1 chefe de equipe
As características de cada altura serão: de 0,60m até 1,00m (Escola, Mini-Mirim e Jovens
Cavaleiros B – faixa de tempo e tempo ideal. A partir de 1,00m (Amadores e Masters),
1,10m e 1,30m – cronometro.
A contagem para cada categoria / agrupamento será pontos perdidos.
Obrigatoriamente os 5 integrantes deverão estar alocados nas seguintes categorias:
A) 1 na categoria/altura 0,60 (escolas)
B) 1 na categoria altura 0,80 (escolas)
C) 1 na categoria altura 1,00 (MMR /Jovem Cavaleiro B/Master B/Amador B)
D) 1 na categoria/altura 1,10 (PMR/JCA/MA/AMA)
E) 1 na categoria altura 1,30 (AMT/JR/SR/JCT/PJR)
Obs.: Os participantes das categorias obedecerão ao regulamento da CBH/FPH.
Quantidade máxima de equipes da COPA BH TEAM serão de 40 equipes.
Cada equipe determinará os participantes em cada categoria, em 10 dias antes da
competição.
Caso as equipes necessitem de auxílio para compor os integrantes nas categorias
escolas, a ABCCH em conjunto com as federações de hipismo indicará atletas que
estejam liderando seus rankings das escolas em cada categoria na data de 20/10/2021,
na ordem do primeiro para o segundo e assim sucessivamente.
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Terão preferência na escolha dos atletas das escolas a ordem de aquisição das equipes,
ou seja, o primeiro a comprar a equipe, terá o direito de escolher primeiro e assim
sucessivamente;
Todas as categorias disputarão individualmente suas provas, e conforme sua
classificação pontuará para sua equipe na COPA BH TEAM.
A primeira categoria a se apresentar será a de escola 0,60m, seguindo a sequência de
alturas até finalizar na categoria de 1,30m.
Cada atleta poderá participar no máximo de 3 (três) equipes.
Cada equipe terá um nome indicado pelo proprietário da equipe, podendo utilizar
nomes de HARAS, MANEGES, PATROCINADORES, CLUBES e ESCOLAS.
Será permitido o uso de camisa tipo POLO com as cores que desejarem, assim como a
logomarca dos eventuais patrocinadores.
A ABCCH formará uma comissão pelo presidente executivo da ABCCH, um membro do
conselho deliberativo técnico e um membro do conselho deliberativo, para
acompanhar, avaliar e deliberar sobre qualquer dúvida e ou questionamento que este
regulamento não tenha previsto.
O regulamento e as características das provas serão divulgados posteriormente, através
do site www.abcch.com.br
VALOR PARA AQUISIÇÃO DA EQUIPE R$ 4.500,00
Contempla na aquisição e patrocínio da equipe, além de todas as 5 inscrições, 6 bonés
do BH e 6 camisas polo BH.
Condições de pagamento:
4 parcelas de R$ 1.125,00, se adquiridas até 31 de agosto;
3 parcelas de R$ 1.500,00, se adquiridas de 01 a 30 de setembro;
2 parcelas de R$ 2.250,00, se adquiridas de 01 a 31 de outubro;
A partir de 01 de novembro, 1 parcela de R$ 4.500,00.
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PREMIAÇÕES:
De pista:
A premiação de pista acontecerá ao termino de cada altura obedecendo a proposta de 1º ao 10º
escola e 1º ao 6º por categoria, havendo a premiação final das três melhores equipes no final
do dia, no pódio.
Em caso de empate está previsto um desempate na pista, para a definição dos três primeiros
colocados, para isso voltará apenas o participante da prova de 1.30m para a disputa!
Para a definição da premiação do 4º ao 6º, caso haja, será pelo melhor resultado (tempo + falta)
do integrante da prova mais alta (1.30m).

Em espécie:
Equipes:
1. 10 % do valor arrecadado, ao proprietário da equipe vencedora;
2. 10 % do valor arrecadado, aos proprietários das equipes classificadas, entre
segundo ao sexto lugares;
3. 10% do valor arrecadado, para as 3 primeiras equipes vencedoras da Copa BH
Team
Individuais:
1. 20 % do valor arrecadado, distribuído aos 06 (seis) primeiros classificados na
prova 1,30 e mais 5% se o cavalo for um BH.
2. 15% do valor arrecadado, distribuído aos seis (06) primeiros classificados para
as demais categorias.
Projeções de valores de premiações atingindo a meta de 40 equipes.
Exemplo:
VENDENDO 40 EQUIPES = R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais).
Distribuídos da seguinte forma:
➢ Equipes
➢ 1º lugar R$ 18.000,00 ao proprietário da equipe vencedora, ou seja, 10% do valor
arrecadado;
➢ 2º aos 6º lugares R$ 18.000,00, distribuídos aos proprietários das equipes
classificadas, ou seja, 10 % do valor arrecadado;
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2º lugar R$ 7.200,00 (40%)
3º lugar R$ 5.400,00 (30%)
4º lugar R$ 2.700,00 (15%)
5º lugar R$ 1.800,00 (10%)
6º lugar R$ 900,00 (5%)

➢ 1º, 2º e 3º lugares R$18.000,00 distribuídos às equipes, ou seja, 10% do valor
arrecadado, conforme abaixo:
1º lugar R$ 8.100,00 (45%)
2º lugar R$ 6.300,00 (35%)
3º lugar R$ 3.600,00 (20%)
➢ Individuais
20% do valor arrecadado destinado aos classificados na prova 1,30 e mais 5% do
valor arrecadado, se o cavalo for um BH
R$ 36.000,00 + R$ 9.000,00
1º lugar R$ 14.040,00 (39%) + R$ 1.500,00 se for cavalo BH
2º lugar R$ 9.000,00 (25%) + R$ 1.500,00 se for cavalo BH
3º lugar R$ 5.400,00 (15%) + R$ 1.500,00 se for cavalo BH
4º lugar R$ 3.240,00 (9%) + R$ 1.500,00 se for cavalo BH
5º lugar R$ 2.520,00 (7%) + R$ 1.500,00 se for cavalo BH
6º lugar R$ 1.800,00 (5%) + R$ 1.500,00 se for cavalo BH

➢ Demais provas (0,60 / 0,80 / 1,00 / 1,10) - 15% do valor arrecadado) + 5% se o
cavalo for BH. Seria total de R$ 27.000,00 + R$ 9.000,00 (se o cavalo for BH),
dividido por 4 (0,60 / 0,80 / 1,00 / 1,10).
1º lugar R$ 2632,50 (39%) + R$ 375,00 se for cavalo BH
2º lugar R$ 1.687,50 (25%) + R$ 375,00 se for cavalo BH
3º lugar R$ 1.012,50 (15%) + R$ 375,00 se for cavalo BH
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4º lugar R$ 607,50 (9%) + R$ 375,00 se for cavalo BH
5º lugar R$ 472,50 (7%) + R$ 375,00 se for cavalo BH
6º lugar R$ 337,50 (5%) + R$ 375,00 se for cavalo BH

➢ ABCCH - 35% do total arrecado, será para despesas das provas, premiações e

material promocional, taxas etc.
O regulamento juntamente com o programa do evento será divulgado em breve. A
compra das equipes poderá ser feita através do e-mail
faleconosco@brasileirodehipismo.com.br.
Não deixe para a última hora, lembrando que só são 40 vagas! Em caso de dúvidas
entre em contato conosco através do telefone 11 3672-2866.
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