
Associação Paranaense do Cavalo de Rédeas 

 

V 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 V Campeonato Paranaense de Rédeas APCR e Seletiva para o Campeonato 
Brasileiro de Rédeas da ANCR  2011. 
 
 
 
CONDIÇÕES E CATEGORIAS  
 

Condições: para animais de qualquer idade hípica. 
Categorias: Aberto; Amador; Principiante. 
 
 
 
VALORES DAS INCRIÇÕES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observação: 1- Para não sócios a inscrição fica acrescida de 100%. 

2- Para sócios de Núcleos de outros estados que tenham parceria com a APCR 
– Não será cobrada a anuidade de APCR, desde que comprovada a filiação. 
3- A taxa de Baia somente será cobrada se existir utilização deste tipo de 
infraestrutura. 
4- Dependendo do evento poderá ser cobrada taxa de juíz. 
5- Para a inscrição da Classificatória da ABCCC os animais devem atender os 
requisitos da mesma. 

 

CATEGORIA INSCRIÇÃO TAXA DE 
BAIA 

Aberto 150,00 120,00 
Amador 150,00 120,00 

Principiante 100,00 120,00 

Class. ABCCC 300,00 120,00 
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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 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:  

Colocação 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª  

1ª Etapa 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1 

2ª Etapa 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1 

3ª Etapa 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1 

 
 
 
Categorias: 

Principiante: Competidores principiantes (são principiantes em provas da APCR, ANCR ou 
qualquer outra entidade relacionada a esportes eqüestres) montando animais experientes ou 

animais que nunca competiram (provas da APCR, ANCR ou qualquer outra entidade 
relacionada a esportes eqüestres). Esses competidores não são profissionais do cavalo; 

conforme definido pelas Diretrizes da ANCR. 

Amador: Competidores Experientes montando animais experientes (já fizeram provas da APCR, 
ANCR ou qualquer outra entidade relacionada a esportes eqüestres). Ou animais que nunca 

competiram (provas da APCR, ANCR ou qualquer outra entidade relacionada a esportes 
eqüestres) Esses competidores não são profissionais do cavalo; conforme definido pelas 

Diretrizes da ANCR. 

Aberto: Competidores Experientes montando animais experientes (já fizeram provas da APCR, 
ANCR ou qualquer outra entidade relacionada a esportes eqüestres). Ou animais que nunca 

competiram (provas da APCR, ANCR ou qualquer outra entidade relacionada a esportes 
eqüestres) Esses competidores são profissionais do cavalo; conforme definido pelas Diretrizes 

da ANCR. 
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Calendário do V Campeonato Paranaense de Rédeas 

Todas as etapas terão início às 10 horas da manhã de domingo. 

1 º Etapa:  

13 e 14 de Novembro de 2010, PSG CENTRO DE TREINAMENTO. 

2 º Etapa:  

26 e 27 de Fevereiro de 2011, Arena Coberta Campina Grande do Sul 

3 º Etapa e Seletiva para o Campeonato Nacional  ABCCC:  

28 e 29 de Maio de 2011- Arena Coberta Campina Grande do Sul. 

 

Percursos: 

1 º Etapa 

Aberto – 05 

Amador, Principiante Aberto e Principiante Amador – 04 

2 º Etapa 

Aberto – 07 

Amador, Principiante Aberto e Principiante Amador – 05 

3 º Etapa e Seletiva para o Campeonato Nacional  ABCCC 

Aberto – 10 

Amador, Principiante Aberto e Principiante Amador – 06 
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PREMIAÇÕES : 

DAS ETAPAS DO V CAMPEONATO PARANAENSE: 

                       Para as categorias Aberto , Amador e Principiante 
 

 

 

 

 

 

 

VENCEDORES DO V CAMPEONATO PARANAENSE DE 
RÉDEAS: 

 
 
 
 
 
 

  

 
Observações: 
 
- A premiação acima ocorrerá se existirem acima de 06 inscritos por categoria, de 01 a 03 
inscritos apenas será premiado o 1º colocado apenas com troféu, entre 04 e 06 inscritos 
troféus para o 1º, 2º e 3º. 

- A APCR com base no seu resultado financeiro do Campeonato Poderá premiar os 
Campeões de cada categoria com a inscrição para o Campeonato Nacional de 2011; caso o 
Campeão não participe do Campeonato Nacional o prêmio será transferido para o 
Reservado Campeão; caso este também não participe do Campeonato Nacional o premio 

1ª Etapa 2ª Etapa  3ª Etapa 

1º Troféu    1º Troféu   1º Troféu   
2º Troféu   2º Troféu   2º Troféu 
3º Troféu    3º Troféu    3º Troféu  
4º Medalha   4º Medalha    4º Medalha  
5º Medalha   5º Medalha   5º Medalha 
   

Aberto – Amador e Principiante 

1º Troféu + fivela  
2º Troféu + fivela 
3º Troféu  
4º Medalha  
5º Medalha  
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será revertido para o caixa da APCR. Para esta premiação devem participar no mínimo 6 
competidores por categoria. 

- Animais da raça Quarto de Milha serão pontuados no registro de Mérito do Stud Book da 
raça , desde que tenhamos o número mínimo de inscrições conforme Regulamento da 
ABQM. 

- Outras premiações em dinheiro ou poderão ocorrer caso existam patrocinadores para o 
evento.  

 
INSCRIÇÕES: 
 
-As inscrições deverão ser feitas até 05 dias antes da prova SEM MULTA    por e-mail no 

Endereço joao.passarella@siemens-enterprise.com, ou fax 041 3341-6111. O pagamento das 

mesmas poderá ser através de depósito bancário , cheque ou dinheiro; , no dia da prova antes 
do sorteio poderão ser feitas inscrições COM MULTA equivalente a 50% do valor da 
inscrição , 

- 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 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 pagamentos para com a APCR( exceto na categoria principiante, o proprietário 

do animal tem que ser sócio). 

- A anuidade da APCR para 2010 será de R$250,00. Para o Sócio Competidor o valor será de 
R$130,00.  

 O valor pago pela inscrição não será devolvido em nenhuma hipótese; 

- SELETIVA ABCCC 
 
- Só terá as categorias ABERTA e AMADOR. 

- Os animais deverão ser marcados pela ABCCC 

- Serão classificados os trê primeiros classificados, na categoria ABERTA para obter a 

classificação a pontuação deverá ser de no mínimo 70 pontos. 
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DISPOSIÇÕES GERAIS: 

- Aentrada dos animais poderá ocorrer no dia da prova, até 01 hora antes do início da competição. 

-Só será permitida a entrada dos animais, se os mesmos estiverem com o exame AIE, GTA. 

- Como forma de fomentar o esporte em nosso Estado definimos que:  

    1-  Não existirão limitações de número de inscrições por cavaleiro no      Campeonato 
Estadual. Para o Campeonato Nacional será seguida a  regulamentação da ANCR.  

    2- Será permitida o uso de BRIDÃO para animais que se enquadrem na categoria Potro do 
Futuro 2011( 04 anos hípicos , devidamente comprovados por documento)  nas provas de 
todas as categorias do Campeonato Paranaense. Para o Campeonato Nacional será seguida 
a  regulamentação da ANCR. 

- o sorteio da ordem de entrada será feito no dia da prova 01 horas antes do início; 

- Percursos e as regras são as utilizadas pela ANCR. 

 - Como condição expressa para participar de um evento oficial da APCR, fica expressamente  

estabelecido que os Proprietários, Treinadores, Cavaleiros, Apresentadores, Tratadores e/ou 

quaisquer outros prepostos, assumirão inteira responsabilidade sobre a proteção transporte e 

guarda ou manuseio de seus animais participantes no evento. Isentando a APCR, seus Diretores, 

funcionários e representantes de qualquer responsabilidade por danos, lucros cessantes ou 

prejuízos de natureza pessoal / patrimonial que por acaso venham a ser sofridos pelos mesmos 

por eventos de qualquer natureza, que não sejam comprovadamente da responsabilidade direta da 

APCR, sob qualquer hipótese ou alegação. 

A prática da equitação como qualquer outro tipo de esporte equestre envolve risco de natureza 

pessoal, portanto os competidores, seus responsáveis legais assumem a inteira responsabilidade 

quanto a eventuais acidentes que possam ocorrer. Assim sendo, da mesma forma que acima 

referido, fica expressamente convencionado que a APCR, seus Diretores, funcionários e qualquer 

de seus representes não poderão ser responsabilizados, por quaisquer danos pessoais ou 

patrimoniais, prejuízos sofridos por qualquer animal, seus proprietários, cavaleiros, 

tratadores,treinadores, apresentadores, seus prepostos ou terceiros, em virtude de acidentes ou 

eventos outros, decorrentes das atividades esportivas praticadas durante o evento. 

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

 
Presidente da APCR 
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                            FICHA DE INSCRIÇÃO 
  

EVENTO:  ( )1ª Etapa doV 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, entre em contato com a APCR. 
  
  
Pagamento feito em: (  )Dinheiro 
                                       (  )Cheque 
                                       (  )Depósito Bancário 
 
 
 
 
 
 
__________________     ____________________________  
          Local/Data                        Sócio APCR                                       
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                           Termo de Responsabilidade 
 
 
 
Eu..........................................................RG................................
CPF.................................,solicito a inscrição no 
Canpeonato Paranaense do Cavalo de Rédeas na 
categoria de competidor .................................. 
Declarando ter total conhecimento das Definições, regras 
e limitação definidas pela ANCR referente a categoria 
acima preenchida; asssumindo total responsabilidade por 
esta declaração, estando sugeito as penalidades definidas 
pelos Regulamentos da APCR/ ANCR. 
 
  
  
 
 
 
 

Atenciosamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________     ____________________________  
          Local/Data                               Sócio     APCR 


