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Programação da Primeira Etapa 

Local e Datas 

Arena Coberta – Campina Grande do Sul/PR 

26 a 28 de outubro 2017 

Programação 

26/10/2017 - quinta-feira - inicio 18:00 h 

Treino Pago 

27/10/2017 - sexta-feira - inicio 16:00 h 

Categoria Aberta níveis 2, 3 e 4 

Categoria Aberta nível 1 (principiante) 

Snaffle Bit Aberta 

28/10/2017 - sábado - inicio 10:00 h 

Categoria Amador níveis 2, 3 e 4 

Categoria Amador nível 1 (principiante) 

Snaffle Bit Amador* 

Categoria Iniciante 

Nova Geração Rédeas 

 

 

Programação da Segunda Etapa 

Local e Datas 

Arena Coberta – Campina Grande do Sul/PR 

22 a 24 de março de 2018 

Programação 

22/03/2018 - quinta-feira - inicio 18:00 h 

Treino Pago 

23/03/2018 - sexta-feira - inicio 16:00 h 

Categoria Aberta níveis 2, 3 e 4 

Categoria Aberta nível 1 (principiante) 

Pré-Futurity – Aberto  

24/03/2018 - sábado - inicio 10:00 h 

Categoria Amador níveis 2, 3 e 4 

Categoria Amador nível 1 (principiante) 

Pré-Futurity –Amador 

Categoria Iniciante 

Nova Geração Rédeas 
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Programação da Terceira Etapa 

Local e Datas 

Arena Coberta – Campina Grande do Sul/PR 

17 a 19 de maio de 2018 

Programação 

17/05/2018 - quinta-feira - inicio 18:00 h 

Treino Pago 

18/05/2018 - sexta-feira - inicio 16:00 h 

Categoria Aberta níveis 2, 3 e 4 

Categoria Aberta nível 1 (principiante) 

19/05/2018 - sábado - inicio 10:00 h 

Categoria Amador níveis 2, 3 e 4 

Categoria Amador nível 1 (principiante) 

Categoria Iniciante 

Nova Geração Rédeas 

 

REGULAMENTO 

O Campeonato Paranaense de Rédeas é promovido pela APCR – Associação Paranaense do Cavalo 

de Rédeas e é regido pelo regulamento vigente da ANCR - Associação Nacional do Cavalo de 

Rédeas. 

Estatutariamente a ANCR é filiada a NRHA National Reining Horse Association o que impõe a ANCR 

e seus associados, o cumprimento das regras estabelecidas pela NRHA. 

Todas as dúvidas e/ou casos omissos, serão resolvidos pela Diretoria da APCR, que poderá se 

reportar a Diretoria da ANCR para solicitar esclarecimentos. 

O regulamento das competições de rédeas pode ser obtido no site da APCR ou ANCR. 

FILIAÇÃO e ANUIDADE 

A APCR possui duas categorias de sócios: “sócio contribuinte”, com anuidade de R$ 240,00 que dá 

direito ao sócio competir individualmente nas provas do campeonato paranaense e o “sócio pleno” 

que dá direito também a seu cônjuge e filhos a competir, no valor de R$ 360,00. 

Para fins de incentivo, o competidor paranaense na categoria iniciante não precisa se associar a 

APCR para competir. 

De acordo com as regras para o campeonato nacional, todos os competidores dos núcleos deverão 

ser sócios da ANCR para estar apto a competir nas provas regionais. 

Competidores de outros núcleos podem competir no campeonato paranaense sem a necessidade 

de filiação junto a APCR. 

 



 

 

APCR - Associação Paranaense do Cavalo de Rédeas 

Circular do Campeonato Paranaense de Rédeas 2018 

(versão 1.0) 

 

 

 

APCR - Associação Paranaense do Cavalo de Rédeas 

Rua Benjamin Constant, 233 – Centro – CEP 80060-020 – Curitiba/PR 

(41) 3363-9000 – www.apcr.org.br – administrativo@apcr.org.br 

 

CATEGORIAS e PERCURSOS 

Para efeito de classificação dentro do campeonato nacional será considerada para Categoria 

Aberta níveis 2, 3 e 4 a pontuação do cavalo, classificando os 5 melhores pontuados em cada 

nível, para a Categoria Amador níveis 2, 3 e 4 a pontuação do conjunto, classificando também 

os 5 melhores pontuados em cada nível. 

Para as Categorias Aberta e Amador nível 1 (Principiante) será considerada a pontuação do 

cavaleiro, classificando os seis melhores cavaleiros. No caso de um cavaleiro competir com dois 

ou mais animais a pontuação a ser considerada será o melhor resultado obtido por apenas um dos 

cavalos apresentados. As demais são desconsideradas. 

A APCR adotará o nível de competição de cada participante de acordo com os critérios 

estabelecidos pela ANCR, desta forma, valerá o nível do competidor publicado no site da 

ANCR. 

O competidor do nível um poderá disputar provas nos níveis acima, porem ele terá que atender as 

regras da categoria em que competir. Os possíveis resultados obtidos nesta condição não classifica 

o cavaleiro para disputar a final do campeonato nacional da ANCR. 

Além das categorias citadas que classificam para o Campeonato Nacional, teremos as categorias 

abaixo: 

I- Snaffle Bit e Pré-Futurity, na primeira e segunda etapa respectivamente, não 

competindo para a final do Paranaense. 

II- Iniciante: Para os iniciantes na modalidade, com um percurso simplificado que 

aumenta a dificuldade a cada etapa, marcando pontos para a final do campeonato 

paranaense. 

III- Nova Geração Rédeas: prova de incentivo às crianças para pratica da modalidade de 

Rédeas. Não tem competição e todos ganham uma medalha e as inscrições não tem 

custo. 

IV- Jovem: Para competidores da categoria amador que não completaram 18 anos até o 

ano hípico de 2016/17. Será pontuado na mesma passada do Campeonato Paranaense 

e teremos um campeão na final do campeonato. 

V- Master: Para os competidores da categoria amador com mais de 40 anos. Será 

pontuado na mesma passada do Campeonato Paranaense e teremos um campeão na 

final do campeonato. 

Para a competição do Campeonato Paranaense será considerada a pontuação do conjunto para as 

categorias Aberta e Amador nível 1, 2, 3 e 4 e para a categoria Iniciante será considerada a 

pontuação do cavaleiro. 

Categoria 
Primeira 

etapa 
Segunda 

etapa 
Terceira 

etapa 
Aberto níveis 2, 3 e 4 Percurso 08 Percurso 06 Percurso 10 

Aberto nível 1 (principiante) Percurso 08 Percurso 06 Percurso 05 

Amador níveis 2, 3 e 4 Percurso 06 Percurso 08 Percurso 09 

Amador nível 1 (principiante) Percurso 06 Percurso 08 Percurso 05 

Snaffle Bit / Pré-Futurity (aberta) Percurso 05 Percurso 06  

Snaffle Bit / Pré-Futurity (amador) Percurso 05 Percurso 08  
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INSCRIÇÕES 

Poderá participar das provas do campeonato paranaense qualquer equino, independente de raça, 

registrado ou não no Stud Book das associações, podendo ser macho, fêmea ou castrado.  

Deverá ser observada a idade dos animais como segue:  

 Campeonato paranaense será aceito animais de qualquer idade hípica.  

 Snaffle Bit e Pré-Futurity (primeira e segunda etapa) exclusivamente para animais da 

geração 2014 (nascidos entre 01/07/2014 a 30/06/2015).  

A inscrição feita significa que o associado tem conhecimento e concorda com o regulamento da 

APCR e Circular do Campeonato, sendo que, ao fazer a inscrição, o associado assume o 

compromisso de pagar e o direito de competir.  

Ao fazer a inscrição, o associado deverá efetuar o pagamento. O não pagamento, implicará no 

protesto automático do mesmo, cobrança extra judicial, cobrança judicial e aplicação do Estatuto 

Social além de impedimento do associado competir em eventos promovidos pela APCR.  

A veracidade das informações no preenchimento da inscrição é de total responsabilidade do 

competidor/proprietário, não cabendo à APCR qualquer conferência quanto à legitimidade e 

conformidade das informações.  

Serão aceitas inscrições com até uma hora antes do início da categoria, sem acréscimo no valor, 

desde que o competidor, cavalo e proprietário estejam em dia com a documentação necessária e 

será o primeiro na ordem de entrada.  

Para efeito de inscrições no Aberto e Amador, conforme regra da ANCR, é obrigatório inscrever 

no nível do competidor e um acima. 

Abaixo quadro com todas as possibilidades de inscrições:  

Categoria Aberto Amador 
Nível 1 (principiante) R$ 200,00 R$ 200,00 

Nível 2 e 3 R$ 250,00 R$ 250,00 

Nível 3 e 4 R$ 350,00 R$ 350,00 

Nível 2, 3 e 4 R$ 450,00 R$ 450,00 

Nível 4 R$ 400,00 R$ 400,00 

Provas com Potros R$ 250,00 R$ 250,00 

Iniciante, Jovem e Master  R$ 120,00 

Nova Geração Rédeas 
 

R$     0,00 

PREMIAÇÃO 

Premiação mínima garantida de R$ 24.000,00 para o campeonato, sendo R$ 6.000,00 por etapa 

e mais R$ 6.000,00 para a final do campeonato. 

A premiação em dinheiro será dividida entre os ganhadores das categorias aberto e amador níveis 

1, 2, 3 e 4 em partes iguais, acrescida de um valor adicional de R$ 900,00 e R$ 300,00 para as 

categorias aberto e amador nível 4, respectivamente (vide tabela abaixo). 
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A premiação para as provas de potros será dada de acordo com a quantidade de inscrições, sendo 

R$ 1.000,00 a cada seis inscrições realizadas, a ser divido entre os três primeiros lugares na 

proporção de 50%, 30% e 20%. 

Além da premiação em dinheiro os ganhadores até o terceiro lugar receberam troféus, fivelas e ou 

medalhas.  

A cerimônia de premiação será feita no final de cada categoria, os premiados devem comparecer 

montados em seus respectivos cavalos para receberem a devida homenagem, que será finalizada 

com o galope da vitória. 

A critério da Diretoria poderá não ser entregue a premiação do participante que não comparecer.  

Somente no caso de empate entre os ganhadores do campeonato, haverá o desempate, com 

passada adicional após o encerramento da III etapa. Com a concordância dos ganhadores podem 

ser declarados co campeões. 

O prêmio em dinheiro será pago na secretária da APCR durante o evento. 

PREMIAÇÃO MÍMINA GARANTIDA POR ETAPA E PARA A FINAL DO CAMPEONATO – R$ 6.000,00 

Categoria 
Aberta 

(níveis 2, 3 e 4) 
Amador 

(níveis 2, 3 e 4) 
Aberta 
nível 1 

Amador 
nível 1 

1º Lugar R$ 1.350,00 R$ 1.050,00 R$    300,00 R$    300,00 

2º Lugar R$    900,00 R$    700,00 R$    200,00 R$    200,00 

3º Lugar R$    450,00 R$    350,00 R$    100,00 R$    100,00 

Total R$ 2.700,00 R$ 2.100,00 R$    600,00 R$    600,00 

COCHEIRAS e GTA 

Apenas será permitida a entrada dos animais no evento, se os mesmos estiverem com o GTA, 

exame AIE, exame de mormo (se for o caso), outras exigências sanitárias locais e com a reserva 

de baia feita antecipadamente.  

As taxas de baias serão pagas por animal e não por inscrição. Animais em trânsito e ou a passeio 

também pagarão taxa de baia atendendo às condições e prazos estipuladas para as inscrições, 

sendo necessária a identificação do animal e proprietário. A taxa de baia é de R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais). 

Para cada animal que ingressar no evento será cobrada uma taxa para emissão de GTA de retorno 

no valor de R$ 20,00 (vinte reais). 

Os dados para emissão do GTA, com o numero do evento, será enviado por e-mail e divulgado no 

Facebook e site da APCR (www.apcr.org.br). 

Veterinário Responsável: Dr. Enio Augusto Granatto de Oliveira, CRMV-PR nº 3.903. 

REGRAS PARA TREINAMENTO NAS PISTAS DO EVENTO 

Fica determinado que os lados definidos para circulo são sempre de frente para onde ficará o juiz, 

ou seja, no mesmo sentido da prova  

http://www.apcr.org.br/
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Fica definido que toda hora cheia, seja destinada a treinos de círculos, onde é permitido o 

treino de spin dentro dos círculos e toda meia hora fica destinada a treinos de esbarro, cerca a 

cerca, sendo proibido o treino de qualquer outra manobra.  

Animais que estiverem aguardando para treinos de circulo, devem ficar encostados nas cercas 

laterais.  

É expressamente proibido:  

Cavalos andando a passo em volta da pista.  

Cavalos caminhando lado a lado mesmo que no sentido correto do circulo.  

Estar a pé na pista de treinamento.  

Cavalos que estiverem esfriando, colocando equipamento freio, caneleiras, skid boot, etc., devem 

ser levados à beira da cerca, quando o treino for de esbarro, ou no centro do circulo quando for 

treino de circulo.  

Fica também proibido ficar parado no centro da pista em treinos de circulo caso pare no centro, 

deverá liberar o mesmo imediatamente.  

Fica também determinado que aqueles treinadores que estiverem treinando seus amadores, e/ou 

alunos, fiquem a beira da cerca e não no meio da pista.  

Somos todos responsáveis pelo bem estar de nossos cavalos e cavaleiros se fizermos nossa parte 

com certeza os outros farão também.  

Caso o cavaleiro descumpra as regras será advertido pela APCR.  

DISPOSIÇÕES GERAIS 

A prática da equitação como em qualquer outro esporte de performance tem algum tipo de risco, 

portanto como condição expressa em participar de um evento oficial da APCR, fica estabelecido que 

os Criadores, Proprietários, Apresentadores, Treinadores, Tratadores e outros, ao se inscreverem 

para as provas concordam em assumir inteira responsabilidade face a possíveis riscos de natureza 

pessoal e/ou patrimonial, que por um acaso venha a acontecer, isentando a APCR, seus Diretores, 

Funcionários, Representantes e Empregados de qualquer responsabilidade quanto aos mesmos.  

O local do evento estará liberado na quarta feira, a partir das 07:00 horas, para a entrada e treino 

dos animais.  

O sorteio da ordem de entrada das provas será realizado na quinta feira as 19:00 horas no local do 

evento.  

A Diretoria 

APCR - Associação Paranaense do Cavalo de Rédeas 

 

 


