
 
             III Campeonato Paranaense de Rédeas 
e Classificatória do Campeonato Nacional de 

Rédeas da ANCR. 
                 

 
 
 
Conforme defindo em Reunião de Diretoria informamos a todos os Associados e Participantes 
o Regulamento para o III Campeonato Paranaense de Rédeas APCR e Seletiva para o 
Campeonato Brasileiro de Rédeas da ANCR  2009. 
 
 
 
CONDIÇÕES E CATEGORIAS  
 

Condições: para animais de qualquer idade hípica. 
Categorias: Aberto; Amador; Principiante. 
 
 
 
VALORES DAS INCRIÇÕES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observação: Para não sócios a inscrição fica acrescida de 100%. 
 
 
FORMA DE DISPUTA: 
  
      - O Campeonato Paranaense em todas as suas categorias será disputado em 03 
(três) etapas com somatórias dos pontos, sendo que cada etapa terá um peso para efeito 
de pontuação, vence o Campeonato quem somar mais pontos. Será obrigatória a 
participação em no mínimo 2 etapas e não haverá descarte de nenhuma etapa. 
 
  -  Ao término do Campeonato, caso haja empate entre dois ou mais concorrentes, 
o critério para colocação final será o de maior número de 1º lugares, persistindo o 

CATEGORIA INSCRIÇÃO TAXA DE 
BAIA 

Aberto 100,00 50,00 

Amador 100,00 50,00 

Principiante 60,00 50,00 
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empate o maior número de 2º lugares e assim sucessivamente. Caso persista o empate 
haverá uma corrida para desempatar e após sorteio.   
 

- para não haver dúvidas quanto à pontuação, basta seguir a tabela de 

pontos abaixo:  

 

 PESO 
1 º 
LUGAR 

2 º 
LUGAR 

3 º 
LUGAR 

4 º 
LUGAR 

5 º 
LUGAR 

6 º 
LUGAR 

7 º 
LUGAR 

8 º 
LUGAR 

1 º 
ETAPA 1 10 8 6 5 4 3 2 1 

2 º 
ETAPA 1 10 8 6 5 4 3 2 1 

3 º 
ETAPA 1 10 8 6 5 4 3 2 1 

 
 

Categorias: 

Pricipiante: Competidores principiantes (são principiantes em provas da APCR) montando 

animais experientes ou animais que nunca competiram ( provas da APCR e ANCR) . Esses 

competidores não são profissionais do cavalo;  

Amador: Competidores Experientes montando animais experientes (já fizeram provas da 

APCR ou ANCR). ou animais que nunca competiram ( provas da APCR e ANCR)  Esses 

competidores não são profissionais do cavalo; 

Aberto: Competidores Experientes montando animais experientes (já fizeram provas da APCR 

ou ANCR). ou animais que nunca competiram ( provas da APCR e ANCR)  Esses 

competidores são profissionais do cavalo 

 

Calendário do III Campeonato Paranaense de Rédeas 

1 º Etapa: Fevereiro/Março 2009 

28 e 01, Arena Coberta Campina Grande do Sul. 

2 º Etapa: Março 2009 

28 e 29, 3º PSG Centro de Treinamento 

3 º Etapa: Abril 2009 

24 e 25  - Palmeira Pr. 
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PREMIAÇÕES DAS ETAPAS DO III CAMPEONATO 

PARANAENSE: 

                       Para as categorias Aberto e Amador  
 

 

 

 

Observações: 

       - o percentual acima se refere à participação na arrecadação das inscrições da 

prova; 

- - Na categoria Principiante terá troféu para o primeiro e segundo lugar e 

medalhas até o quinto lugar.  

 
PREMIAÇÕES PARA OS VENCEDORES DO CAMPEONATO: 
 

 
Observações: 
 
- A premiação em dinheiro será definida pela diretoria baseada nos patrocínios  recebidos pela 
APCR. 
 

- A categoria Principiante irá receber: fivelas para o 1º e 2º lugares; troféus para os 3 primeiros lugares 

e medalha até o SEXTO lugar e,Capa Organat para o Campeão. 

1ª Etapa 2ª Etapa  3ª Etapa 

1º Troféu + 15% + 
kit Organat 

1º Troféu + 18%+ 
kit Organat 

1º Troféu + 20%+ 
kit Organat 

2º Troféu + 10% + 
kit Organat 

2º Troféu + 12% + 
kit Organat 

2º Troféu + 14% + 
kit Organat 

3º Troféu + 5%   3º Troféu + 6%   3º Troféu + 7% 

4º Medalha   4º Medalha    4º Medalha  

5º Medalha   5º Medalha   5º Medalha 

   

Aberto Amador  

1º Troféu +  R$ + fivela +Capa Organat 1º Troféu +  R$ +fivela +Capa Organat 

2º Troféu +  R$ + fivela 2º Troféu +  R$ +fivela 

3º Troféu +  R$ 3º Troféu +  R$ 

4º Medalha  4º Medalha  

5º Medalha  5º Medalha  

6º Medalha  6º Medalha +  
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- caso a APCR consiga outros brindes como: selas, mantas, viagens e etc, os mesmos serão  

adicionados as premiações acima.  

 
INSCRIÇÕES: 
 
-as inscrições poderão ser feitas até o dia   26/02/2009 SEM MULTA , pela internet, fax ou 
pessoalmente na APCR. O pagamento das mesmas poderá ser através de depósito bancário , 
cheque ou dinheiro;  
-- quando forem pagas com cheque, somente cheque do titular, não aceitamos cheques de 
terceiros;  
-as inscrições só terão validade mediante o prenchimento da ficha de inscrição disponibilizada 
no site da APCR  não será aceito de outra forma. Para efetuar inscrições de terceiros, somente 
após o pagamento da mesma. Cada competidor é responsável pela sua inscrição, mesmo que 
já tenham participado de outros campeonatos, faz-se necessário uma nova inscrição. 
-não será permitido participar das competições: não sócios ou sócios que não estejam em dia 
com suas obrigações de pagamento para com a APCR( exceto na categoria principiante, o 
proprietário do animal tem que ser sócio). A anuidade da APCR para 2009 será de R$200,00. 
A categoria jovem até 15 anos pagará R$100,00.  
 -o  valor pago pela inscrição não será devolvido em nenhuma hipótese; 
- serão aceitas inscrições por e-mail e por fax mediante apresentação do comprovante de 

depósito e confirmação do mesmo. 

 
INCRIÇÕES FORA DO PRAZO 
 As inscrições realizadas fora do prazo estabelecido e até uma hora antes do início da 
competição, sofrerão um acréscimo de 50% ( exceto nos treinos pagos), e o concorrente 
será o primeiro a iniciar a prova, sendo as taxas revertidas em sua totalidade para a APCR ou 
promotor do evento. 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS: 
- a entrada dos animais será a partir do dia x/x/2008, no horário das 08:00 as 18:00 hs; 
-só será permitida a entrada dos animais, se os mesmos estiverem com o exame AIE, GTA, 
documento do animal e contrato de arrendamento registrado em cartório (se o animal não for 
de sua propriedade); 
- o sorteio da ordem de entrada será feito no dia 01/03, às 09:00 hs; 
- Percursos e as regras são as utilizadas pela ANCR. 
 

Todas as dúvidas e/ou casos omissos, serão resolvidos pela Diretoria 
da APCR. 
 

 
 
 
 
 

Presidente da APCR 
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                  FICHA DE INSCRIÇÃO 
  

EVENTO:  ( )2ª Etapa do III Campeonato de Rédeas da APCR 
 

  

PROPRIETÁRIO: 

ENDEREÇO: 

CIDADE:   UF:   CEP:  

FONE:   E-mail:  

  
  

NOME DO ANIMAL RAÇA REGISTRO NOME DO CAVALEIRO CATEGORIA 

     

     

          

          

          

          

          

          

          

          

  
  
 
Obs.: Dúvidas em relação à categoria que deve se inscrever,consulte o regulamento que 
esta disponível no site da APCR ou entre em contato com a secretaria da APCR. 
  
  
Pagamento feito em: (  )Dinheiro 
                                       (  )Cheque 
                                       (  )Depósito Bancário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________     ____________________________  
          Local/Data                        APCR 


