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COPA DOS CRIADORES 
TAXA UNIVERSAL GERAÇÃO - 2017 

 

A MAIOR BOLSA DO TURFE BRASILEIRO  
 

✓ A Copa dos Criadores em 2017 distribuiu mais de R$ 900 mil reais.  
✓ Os ganhadores da Taça de Prata nos últimos anos receberam mais de R$ 90 mil reais. 
✓ O vencedor do GP Matias Machline ganhou mais de R$ 190 mil reais. 
✓ A penalidade pela falta de inscrição chegou a atingir R$ 23.000,00. 

 

✓ Os inscritos na Copa dos Criadores terão desconto de 50% de sua Taxa 
Universal quando e se inscritos no Leilão de Produtos da ABCPCC 

 
São Paulo, 27 de abril de 2018 
 
Prezado(a) Senhor(a): 
 
Com o intuito de esclarecê-lo(a) sobre o formato da Copa dos Criadores, seguem os tópicos 
mais importantes do evento: 

 
Provas: 

 
Copa ABCPCC Clássica (G1): 2.000m/grama - para animais de três e mais anos  
Copa ABCPCC Sprint (G3): 1.000m/grama - para animais de 2 e mais anos 
Copa ABCPCC Regional (G3): 1.600m /areia - *para animais de 2 anos ou 3 anos 
Taça de Prata - machos (G1): 1600m/grama - para animais da nova geração 
Taça de Prata - fêmeas (G1): 1600m/grama - para animais da nova geração 
(*) Caso a prova seja realizada em junho ou julho; conforme art. 22 do Regulamento da Copa 

 
Local e Data: 
 
O local será definido oportunamente, conforme previsto no regulamento. A Copa ABCPCC 
Regional será disputada somente nos Hipódromos do Cristal ou Tarumã.  
 
Enviamos em anexo FORMULÁRIO para inscrição dos produtos geração 2017 de sua criação 
e/ou propriedade, cuja taxa tem o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) por animal, que poderá 
ser paga à vista ou a prazo. O parcelamento pode ser feito em até 10 vezes; sendo o número de 
parcelas proporcional ao número de animais inscritos, até o limite máximo de 10 (dez), 
conforme abaixo exemplificado: 
 

02 produtos = 02 parcelas (1+1) 

05 produtos = 05 parcelas (1+4) 

10 produtos = 10 parcelas (1+ 9) 

20 produtos = 10 parcelas (1+ 9) 
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Informamos ainda que na hipótese de pagamento a prazo, a primeira parcela vencerá em 

30/05/2018 e as parcelas subseqüentes vencerão a cada 30 dias; é possível o pagamento 

por cartão de crédito pelo valor total parcelado de acordo com a regra acima diretamente no 
balcão da sede ou de suas agências. 
 
IMPORTANTE RESSALTAR QUE A DEVOLUÇÃO DO FORMULÁRIO DEVIDAMENTE ASSINADO E O 
RESPECTIVO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA CORREPONDEM AO COMPROMISSO DE 
PAGAR O VALOR INTEGRAL DAS INSCRIÇÕES ASSINALADAS. 
 
Atenção: de acordo com o Regulamento, não é permitido qualquer atraso no pagamento da 
última parcela. O não pagamento de uma ou mais parcelas descredenciarão os animais 
inscritos. Os eventuais atrasos poderão ser adimplidos em até 30 dias do vencimento com os 
devidos acréscimos de 10% (dez por cento) + IGP-M(FGV) sobre o valor devido. 
 
Favor devolver a ficha anexa preenchida com as devidas inscrições assinaladas até o dia 

30/05/2018, anexando o respectivo comprovante de depósito identificado da primeira 

parcela na conta corrente abaixo: 
 

Banco Bradesco 
Ag. 1322-6 

C/C 66999-7 
ABCPCC 

CNPJ: 61.993.028/0001-61 
 

As parcelas subseqüentes terão os boletos correspondentes enviados ao seu endereço 
eletrônico ou pelo correio 

 
Sendo o que tínhamos para o momento, 
 
Atenciosamente. 
 
A Diretoria 
 
E.T.: Quaisquer esclarecimentos adicionais, favor contatar Kelvin - fone (11) 3093-3140 e-mail: 
kelvin@studbook.com.br - ou acessar o site www.studbook.com.br, onde poderá ser 
consultado o Regulamento da Copa dos Criadores.  
Para assuntos relativos ao pagamento, tratar com Flavia Lisboa (email: 
flaviadaf@studbook.com.br). 
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