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FICHA DE INSCRIÇÃO 
COPA DAS NAÇÕES BH 

 

NOME DO ASSOCIADO: 

_____________________________________________________________________________________  

NOME DO HARAS: 

_____________________________________________________________________________________ 

NOME DO CAVALEIRO/AMAZONA PROFISSIONAL: 
O demais integrantes da equipe poderão ser definidos 30 dias antes do Festival  

_______________________________________________________________________ 

VALOR: R$ 3.000,00 

FORMA DE PAGAMENTO 

 

                 À VISTA 

                 EM 3 PARCELAS PARA: ( 05/09/14) (05/10/14) (05/11/14)  

O cedente e responsável pelo pagamento do boleto é:  

Nome: _______________________________________________________________________________  

CPF/CNPJ: ____________________________________Tel._____________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________________________ 

Declaro que estou de acordo com as normas da COPA DAS NAÇÕES BH. 

 
Data: ___________ /_______ / 2014. 

 

                                                                                          ______________________________ 
                                                                                                                                          Assinatura 

 

 

 

 

 

Enviar sua ficha devidamente preenchida e assinada até o dia 30/08/2014 para o endereço de e-mail 

bruna@brasileirodehipismo.com.br. 



                  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DO CAVALO DE HIPISMO 
Av. Francisco Matarazzo, 455 – Prédio do Fazendeiro – Sala 16 – São Paulo – SP - CEP: 05001-900 Tel. / 

Fax. (11) 3672-2866 -  E-MAIL: abcch@brasileirodehipismo.com.br 
www.brasileirodehipismo.com.br 

 

 

São Paulo, 18 de Julho de 2014. 

Prezado Associado, 

Durante o IX Festival Nacional do Cavalo Brasileiro de Hipismo estaremos promovendo uma 

Copa das Nações num formato diferenciado, onde cada equipe será formada por 5 conjuntos 

lideradas por um cavaleiro profissional, dois cavaleiros da base do hipismo e/ou amador e dois 

cavaleiros da categoria Iniciante. 

Essas equipes seriam patrocinadas por haras membros da ABCCH, que dariam nome a essas 

equipes, utilizariam as suas mantas e uniformes personalizados e dessa forma estaríamos 

criando uma disputa muito interessante. 

O número de equipes estaria em principio limitado a trinta, e cada uma das provas que 

comporiam a série da Copa das Nações BH, teriam dessa forma trinta concorrentes. 

As provas aconteceriam no decorrer do sábado, dia 08/11, e obedeceriam as seguintes ordens: 

0,80m / 0,90m / 1,10m / 1.20m / 1,35m 

O patrocínio que contempla todas as 5 inscrições no concurso será de R$ 3000,00. 

Vendidas as 30 cotas, 30% do valor arrecadado será destinado a premiações em espécie aos 6 

classificados da categoria cavaleiro profissional, 20% do valor arrecadado convertidos em bens 

destinados à premiação dos outros integrantes da equipe, 5% para o haras campeão e 5% para 

o criador do cavalo campeão na categoria 1.35m, este último, somente será premiado se o 

animal estiver devidamente registrado no stud book da ABCCH. 

 Se a equipe campeã for composta por cavalos BH, cada participante da equipe recebera um 

adicional de premiação de R$ 1.000,00. 

O regulamento da forma de pontuação para determinar a equipe campeã será divulgado em 

breve. 

Para viabilizarmos o projeto precisamos da confirmação de participação até o dia 30/08/2014. 

Contamos com a sua entusiasmada participação! 

 

A Diretoria 


